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Gaudeamus igitur, Iuvenes dum sumus...

O uroczystej inauguracji w nastêpnym numerze

Fot. M. Misiakiewicz
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9 wrzeœnia 2000 r.

cd. str. 27

Pierwsi absolwenci
po mszy œw. w koœciele
oo. Dominikanów.

Pierwszy absolwent WSI (1955) mgr in¿.
Tadeusz Baran ze wzruszeniem mówi³
o latach studiów. Z prawej JM Rektor
prof. Tadeusz Markowski.

U góry:
mgr in¿. Tadeusz Cebulak, Prezes Zarz¹du,
Dyrektor Generalny WSK-PZL Rzeszów, jako
jeden z absolwentów kieruj¹cych przedsiêbiorstwem o znaczeniu strategicznym
przedstawi³ i uzasadni³ powody, dla których
w Rzeszowie racj¹ stanu jest pozostawienie
silnej uczelni technicznej.

Absolwent, Przewodnicz¹cy Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, in¿.
Zdzis³aw Banat podkreœli³ w swoim wyst¹pieniu koniecznoœæ zachowania
autonomii Politechniki Rzeszowskiej.

Na ZjeŸdzie powo³ano Stowarzyszenie Absolwentów PRz. Prezesem
zosta³ mgr in¿. Jan Rusin - absolwent Wydzia³u Elektrycznego.
Z lewej tak¿e absolwenci: prorektor prof. PRz Andrzej Sobkowiak
oraz JM Rektor prof. Tadeusz Markowski.
Przedstawiciele wszystkich roczników i wydzia³ów.
Fot. M. Misiakiewicz
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POWSZECHNY
ZJAZD ABSOLWENTÓW
Spotkanie po latach
Ponad czterystu absolwentów (historycznej ju¿) Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Rzeszowie i jej kontynuatorki, Politechniki Rzeszowskiej
im. Ignacego £ukasiewicza, wziê³o
udzia³ w powszechnym ZjeŸdzie Absolwentów, poprzedzaj¹cym jubileusz
50-lecia wy¿szego szkolnictwa technicznego w Rzeszowie. Zjazd odby³ siê
w dniach 8-10 wrzeœnia 2000 r. w naszym nowym centrum kongresowym Zespole Sal Wyk³adowych Politechniki
Rzeszowskiej. Obiekt ten, zbudowany
na miarê oczekiwañ XXI wieku, wywar³ na Goœciach wielkie wra¿enie zw³aszcza na absolwentach koñcz¹cych studia w latach piêædziesi¹tych
i szeœædziesi¹tych, którzy o takich warunkach nauczania nigdy nie œnili.
Baza ówczesnej uczelni by³a nader
skromna, zarówno studenci, jak i nauczyciele korzystali wówczas z goœcinnoœci rzeszowskich szkó³ technicznych. “Pierwszy egzamin odby³ siê w
obiektach dzisiejszego Zespo³u Szkó³
Elektronicznych przy ul. Hetmañskiej”
- wspomina³ ze wzruszeniem mgr in¿.
Tadeusz Baran, pierwszy absolwent
Wieczorowej Szko³y In¿ynierskiej
w Rzeszowie i póŸniejszy dyrektor
szko³y, która goœcinnie u¿ycza³a pomieszczeñ pierwszej uczelni technicznej Rzeszowa.
Oficjalne rozpoczêcie Zjazdu
odby³o siê 9 wrzeœnia 2000 r. - w przeddzieñ absolwenci “z tamtych lat” rozgoœcili siê w akademikach i zjedli kole¿eñsk¹ kolacjê.
JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej i zarazem jej absolwent - prof.
Tadeusz Markowski - witaj¹c Goœci
i wielu swoich kolegów, zaprezentowa³
dotychczasowy sk¹din¹d imponuj¹cy

Zjazd Absolwentów rozpocz¹³ siê msz¹ œw. w koœciele oo. Dominikanów, sk¹d na
spotkanie w uczelni zmierzaj¹ na czele grupy mgr in¿. Tadeusz Cebulak i in¿. Stanis³aw Filipek - Prezes Zarz¹du Wytwórni Filtrów PZL w Sêdziszowie M³p.
Fot. M. Misiakiewicz
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Absolwentów przywita³ równie¿ prof. Kazimierz Oczoœ - rektor z lat 1972-1981,
1983-1987, 1993-1996, z prawej JM Rektor prof. Tadeusz Markowski.
Fot. M. Misiakiewicz

dorobek najstarszej i najwiêkszej uczelni Rzeszowa, mówi¹c miêdzy innymi:
“Do obecnego kszta³tu uczelnia dochodzi³a kilkoma etapami:
= pierwszy - ten najtrudniejszy - to
okres 1951-1963, w którym by³a placówk¹ zamiejscow¹ Politechniki
Krakowskiej;
= drugi - rozpoczynaj¹cy siê 25 czerwca 1963 roku (data utworzenia Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Rzeszowie) i trwaj¹cy do roku 1974, w którym rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dniem 1 paŸdziernika 1974
roku powo³ano Politechnikê Rzeszowsk¹ im. Ignacego £ukasiewicza;
= etap trzeci trwa do dnia dzisiejszego.
Cechuje go te¿ szereg trudnych momentów. Jednym z nich by³a decyzja
o cofniêciu docentom uprawnieñ pracownika samodzielnego. Wydzia³y
posiadaj¹ce uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
stanê³y w obliczu utraty uprawnieñ.
Przetrwaliœmy ten okres.
Trzeba pamiêtaæ o bardzo istotnym
fakcie, a mianowicie takim, ¿e uczelnia
ewoluowa³a z jednostki dydaktycznej
(pierwsze dwa okresy) do statusu placówki naukowo-dydaktycznej. Jest to
proces wieloletni. Wiemy, ¿e zasadni-

czym i podstawowym motorem rozwoju
uczelni jest kadra, a dynamika rozwoju
ma miejsce wówczas, gdy wydzia³y uzyskuj¹ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora
habilitowanego. Obecnie, poza najm³odszym Wydzia³em Zarz¹dzania
i Marketingu, wszystkie wydzia³y posiadaj¹ prawo nadawania stopnia naukowego doktora, natomiast Wydzia³
Budowy Maszyn i Lotnictwa posiada
równie¿ prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Obecna kadra uczelni to: 37 profesorów tytularnych, 61 doktorów habilitowanych, 226 doktorów, 225 asystentów.
Ta kadra pozwala kszta³ciæ ponad
14 tysiêcy studentów na studiach dziennych i zaocznych. W ci¹gu ostatnich 10
lat kadra samodzielna (ta najwa¿niejsza) wzros³a z 33 do prawie 100 osób
(wzrost trzykrotny). A przecie¿ z tych 33
zmar³o i odesz³o na emeryturê 11
osób”.
Nawi¹zuj¹c do obrony uczelni przed
w³¹czeniem jej w struktury uniwersytetu i tym samym jej likwidacj¹, JM Rektor - prof. Tadeusz Markowski powiedzia³: “Nad ca³oœci¹ obchodów
jubileuszu ci¹¿y³a sprawa utworzenia

uniwersytetu, na bazie Politechniki.
Obrona uczelni by³a kosztowna i bêdzie
kosztowna. S¹dzê jednak, ¿e by³o warto!”.
Wyra¿aj¹c podziw i uznanie dla dynamicznego rozwoju uczelni i jej miejsca wœród polskich uczelni technicznych, wiele gorzkich s³ów na ten temat powiedzieli tak¿e sami absolwenci,
podkreœlaj¹c koniecznoœæ funkcjonowania w Rzeszowie autonomicznej
uczelni technicznej.
Wœród g³osów wielu absolwentów
nie zabrak³o tak¿e tonu retrospekcji.
Zwracaj¹c siê zarówno do w³adz uczelni, jak i do kolegów, mgr in¿. Tadeusz
Baran wspomnia³ “swoich profesorów
i wyk³adowców z wielkim uznaniem
i szacunkiem, jako ludzi prawych, bezgranicznie oddanych m³odzie¿y, pracowitych i wymagaj¹cych, autorytety
nauki i postêpu technicznego. Spoœród
wielu z nich najtrwalszy œlad pozostawiaj¹ w naszej pamiêci profesorowie:
mgr in¿. Rudolf Raitmajer - matematyka, mgr Kazimierz Krzy¿anowski - fizyka, oraz doc. mgr in¿. Roman Niedzielski - teoretyczne przedmioty zawodowe,
póŸniejszy rektor uczelni, a ponadto
dziekani: mgr in¿. Bogdan Marzêcki
i mgr in¿. Bogumi³ Musia³ oraz
wyk³adowcy: doc. mgr in¿. Marian
Zab³ocki, mgr in¿. Tadeusz Mirski,
Henryk Jelonek i wielu innych. Pierwsi
trzej odeszli na zawsze, spoczywaj¹ na
Cmentarzu Pobitno”.
Doceniaj¹c znaczenie i rozwój uczelni, doda³: “Gdy spotykamy siê
w murach uczelni po 50 latach jej istnienia, nasuwaj¹ siê nam pewne spostrze¿enia i refleksje, a przede wszystkim:
= satysfakcja z osi¹gniêæ uczelni i jej
rosn¹cego autorytetu w œrodowisku,
a przede wszystkim uznania i pamiêci
swoich absolwentów,
= wszyscy przepracowaliœmy swoje ¿ycie jako mechanicy upatruj¹c w tym
zawodzie twórczoœci techniki i mo¿liwoœci awansu spo³ecznego oraz zawodowego, równie¿ na stanowiskach
kierowniczych uczelni, zak³adów
pracy i szkó³ licz¹cych siê w rozwoju
regionu i kraju,
= jako grupa spo³eczna stanowiliœmy
zespó³ niezmiernie kole¿eñski i wyro-
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zumia³y dla siebie, przyjaŸñ ta przetrwa³a do dzisiaj - spoœród 16 ¿yj¹cych kolegów spotyka siê nas 11.
Wielu z nas w terminach póŸniejszych
ukoñczy³o studia magisterskie w Politechnice Krakowskiej,
= studiuj¹c i pracuj¹c zawodowo, nie
stroniliœmy od prac spo³ecznych.
G³ówn¹ p³aszczyzn¹ naszego wspó³dzia³ania by³o Stowarzyszenie In¿ynierów Mechaników Polskich. Wielu
z nas uczestniczy³o przez wiele lat w
pracach Oddzia³u Wojewódzkiego
SIMP w Rzeszowie i jego agendach.
Koñcz¹c swoje wyst¹pienie, pragnê
jeszcze raz ¿yczyæ uczelni - naszej uczelni - dalszych wspania³ych sukcesów
i autonomicznego dzia³ania dla dobra
jej studentów oraz pe³nej satysfakcji
absolwentów z ukoñczenia Politechniki
Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza”.
W czasie Zjazdu powo³ano Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki
Rzeszowskiej i przyjêto statut stowarzyszenia. Wybrano tak¿e jego zarz¹d,
w sk³ad którego weszli:
= prezes mgr in¿. Jan Rusin - absolwent Wydzia³u Elektrycznego, aktualnie dyrektor Przedsiêbiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obs³ugi
Rolnictwa w Rzeszowie,
= wiceprezes in¿. Zdzis³aw Banat absolwent Wydzia³u Budownictwa
L¹dowego i Komunalnego, aktualnie
Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
= sekretarz mgr in¿. Anna Biesiadecka - absolwentka Wydzia³u Chemicznego, aktualnie inspektor Pañstwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie,
= skarbnik in¿. Barbara Nowak - absolwentka Wydzia³u Budownictwa
L¹dowego i Komunalnego, aktualnie
dyrektor Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie.
Cz³onkowie Zarz¹du Stowarzyszenia:
= mgr in¿. Tadeusz Baran - pierwszy
absolwent Wydzia³u Mechanicznego, by³y dyrektor Zespo³u Szkó³ Elektryczno-Mechanicznych w Rzeszowie, mgr in¿. Tadeusz Cebulak absolwent Wydzia³u Mechaniczne-

go, aktualnie Prezes Zarz¹du, Dyrektor Generalny WSK-PZL Rzeszów
S.A., in¿. Ryszard Kostka - absolwent Wydzia³u Mechanicznego,
aktualnie prezes Firmy Handlowej
SANCOOP Sp. z o.o. w Ostrowie k.
Przemyœla, prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski - absolwent Wydzia³u Mechanicznego, aktualnie rektor Politechniki Rzeszowskiej, mgr
in¿. Tadeusz Ok³a - absolwent Wydzia³u Mechanicznego, aktualnie dyrektor ds. technicznych i rozwoju
w firmie INSTAL-Rzeszów S.A.
Powo³ano równie¿ Komisjê Rewizyjn¹ Stowarzyszenia w osobach:
mgr in¿. Janusz Bury - absolwent
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aktualnie starszy wyk³adowca na tym
Wydziale.
Powo³any zosta³ tak¿e S¹d Kole¿eñski, w sk³ad którego weszli: mgr
in¿. Halina Skowron-Pondo - absolwentka Wydzia³u Elektrycznego, aktualnie nauczyciel w Zespole Szkó³ Elektronicznych w Rzeszowie oraz in¿.
Eugeniusz ¯urek - absolwent Wydzia³u Mechanicznego, aktualnie
wspó³w³aœciciel
Przedsiêbiorstwa
Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowego
POM-Tyczyn S.C.
Po czêœci oficjalnej, byli studenci
przy piêknej pogodzie zwiedzali swoj¹
Alma Mater, a wieczorem spotkali siê
na balu absolwentów.

W gronie absolwentów zasiadaj¹ tak¿e obecni pracownicy PRz.
Fot. M. Misiakiewicz

Wydzia³u Mechanicznego, aktualnie
dyrektor administracyjny Politechniki
Rzeszowskiej, mgr in¿. Marek Nosal - absolwent Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, aktualnie
zastêpca dyrektora ds. techniczno-handlowych firmy Budimex-Rzeszów,
dr in¿. Jan Rodziñski (przewodnicz¹cy) - absolwent Wydzia³u Elektrycznego, aktualnie adiunkt na tym
Wydziale, dr in¿. Izabela Rusin - absolwentka Wydzia³u Elektrycznego,

Zorganizowany we wrzeœniu 2000 r.
powszechny Zjazd Absolwentów otworzy³ cykl imprez jubileuszowych z okazji przypadaj¹cego w 2001 r. jubileuszu
50-lecia wy¿szego szkolnictwa technicznego w Rzeszowie. Kolejne zjazdy
absolwentów odbywaæ siê bêd¹ w roku
nastêpnym, ich organizatorami zaœ bêd¹
ju¿ poszczególne wydzia³y. Byæ mo¿e
powtórzony zostanie tak¿e zjazd ogólnouczelniany.
Marta Olejnik
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PERSONALIA
PROFESURY UCZELNIANE
JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
8 prof. dr. hab. Andrzeja Gierasimczuka w Zak³adzie Nauk
Humanistycznych na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
od dnia 1 wrzeœnia 2000 r. na okres 5 lat,
8 prof. dr. hab. Aleksandra Gugnina w Katedrze Marketingu
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu od dnia 1 wrzeœnia
2000 r. na okres 5 lat,
8 dr. hab. in¿. Andrzeja Tomczyka w Katedrze Awioniki
i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa od
dnia 1 paŸdziernika 2000 r. na okres 5 lat,

8 dr.

hab. Antoniego Parda³ê w Katedrze Matematyki na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa od dnia 1 paŸdziernika 2000 r. na czas nieokreœlony,
8 dr. hab. in¿. W³adys³awa Filara, kierownika Zak³adu Finansów i Bankowoœci na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu od dnia 1 paŸdziernika 2000 r. na czas nieokreœlony,
8 dr. hab. Stanis³awa Pikulskiego w Zak³adzie Prawa i Administracji na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu od dnia
1 paŸdziernika 2000 r. na czas nieokreœlony.

DOKTORATY
Mgr in¿. Zbigniew Plewako, asystent w Katedrze
Konstrukcji Budowlanych na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, uzyska³
stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu dyscypliny budownictwo,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska
Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 13
wrzeœnia 2000 r. Temat rozprawy doktorskiej: “Stany
graniczne belek sprê¿onych ciêgnami kompozytowymi”.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿.
Stanis³aw Kuœ z Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali: prof. dr in¿. Stanis³aw Kajfasz z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, prof. dr
hab. in¿. Leonard Runkiewicz z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie i dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, profesor
Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Maria Anna
Bukowska,
asystentka
w Zak³adzie Ciep³ownictwa
i Klimatyzacji na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska, uzyska³a stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu dyscypliny in¿ynieria œrodowiska, nadany przez Radê
Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Warszawskiej w dniu 22 wrzeœnia
2000 r. Temat rozprawy doktorskiej: “Wp³yw zmiennej mocy cieplnej ciep³owni komunalnych na emisjê zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego”. Promotorem w przewodzie doktorskim by³
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Mankowski z Politechniki Warszawskiej. Rozprawê recenzowali: prof. dr hab. in¿. Ryszard
Cieœlukowski z Politechniki Szczeciñskiej i prof. zw. dr hab.
in¿. Witold Wasilewski z Politechniki Warszawskiej.

Cz³onkostwo w komitetach naukowych PAN
W numerze 6-8/2000 zamieœciliœmy informacjê o cz³onkostwie nauczycieli akademickich PRz w komitetach naukowych PAN oraz w ich
strukturach wewnêtrznych: sekcjach, podsekcjach, zespo³ach i komisjach w kadencji 1999-2002. Z przyjemnoœci¹ uzupe³niamy tê informacjê. Kierownik Katedry Informatyki Chemicznej - dr hab. in¿. Barbara
Dêbska, prof. PRz - jest cz³onkiem Komisji Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej w Komitecie Chemii Analitycznej PAN.

Bronis³aw Œwider

Cz³onkostwo w zagranicznym
towarzystwie naukowym
Z dniem 11 listopada 1999 r. dr. hab. in¿. Janowi Kalembkiewiczowi, prof. PRz z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydzia³u
Chemicznego, zosta³o przyznane cz³onkostwo
honorowe Ukraiñskiego Towarzystwa Chemicznego.
Bronis³aw Œwider
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Z OBRAD SENATU
Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej
odby³o siê w dniu 19 wrzeœnia 2000 r.
Senat rozpatrzy³ wnioski:
u o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego
prof. dr. hab. in¿. Leszka TRYBUSA z WE,
u o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Rzeszowskiej na czas nieokreœlony dr.
hab. Stanis³awa PIKULSKIEGO z WZiM,
u o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Rzeszowskiej na okres 5 lat dr. hab. in¿.
Andrzeja TOMCZYKA z WBMiL.
Senat ponadto:
u wys³ucha³ informacji JM Rektora na temat przygotowañ do inauguracji roku akademickiego 2000/2001,

u

dokona³ zatwierdzenia ramowego planu posiedzeñ Senatu w roku akademickim 2000/2001
oraz wys³ucha³ sprawozdañ:
u prorektora ds. nauczania - dr. hab. in¿. Jerzego Potenckiego, prof. PRz - z przebiegu rekrutacji na rok akademicki 2000/2001,
u przewodnicz¹cego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich - dr. hab. in¿. Jana Kalembkiewicza, prof. PRz - z przebiegu pracy komisji w roku
akademickim 1999/2000,
u przewodnicz¹cej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów - dr hab. Marii Kopacz, prof. PRz - z przebiegu pracy komisji w roku akademickim 1999/2000.
Anna Worosz

KRPUT
W dniach 16-17 czerwca 2000 r.
odby³o siê kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Tym razem organizatorem
KRPUT-u by³a Politechnika Zielonogórska, która obrady Konferencji
po³¹czy³a z Jubileuszem 30-lecia uczel-

ni. Poni¿ej podjêta przez KRPUT
uchwa³a w sprawie powo³ania Komisji
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.
Ze wzglêdu na wagê problemu, publikujemy tak¿e list Przewodnicz¹cego
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. Ryszarda Tadeu-

siewicza, wystosowany do pos³ów i senatorów Parlamentu Rzeczypospolitej
Polskiej, dotycz¹cy projektu likwidacji
zwolnieñ od podatków od nieruchomoœci wykorzystywanych przez uczelnie
publiczne.
Marta Olejnik

Uchwa³a nr 1
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
z dnia 17 czerwca 2000 r. w sprawie powo³ania
Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
wyra¿a wolê powo³ania Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych i zobowi¹zuje Konferencjê Prorektorów ds.
Kszta³cenia Polskich Uczelni Technicznych do przygotowania regulaminu komisji oraz procedury akredytacyjnej.
Ogólne zasady zapewnienia jakoœci kszta³cenia w polskich uczelniach technicznych
1. Cele akredytacji
- podnoszenie jakoœci kszta³cenia,

-

tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny
programów studiów uzgodnionych z systemami stosowanymi w innych krajach, szczególnie w Unii Europejskiej,
- tworzenie warunków u³atwiaj¹cych krajow¹ i miêdzynarodow¹ wymianê studentów,
- promowanie kierunków studiów spe³niaj¹cych wysokie standardy jakoœciowe.
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2. Za³o¿enia systemu akredytacji
- akredytacja dotyczy poszczególnych kierunków studiów realizowanych w uczelniach technicznych,
- uzgodnienie standardów i kryteriów jakoœci
kszta³cenia prowadzi powo³ana do tego celu Akredytacyjna Komisja Uczelni Technicznych.
3. Akredytacyjna Komisja Uczelni Technicznych
- Komisjê Akredytacyjn¹ powo³uje Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
- w sk³ad Komisji Akredytacyjnej wchodz¹ przedstawiciele uczelni technicznych, pracodawców oraz
przedstawiciele stowarzyszeñ naukowo-technicznych,

-

przewodnicz¹cy Komisji Akredytacyjnej bêdzie desygnowany przez KRPUT,
- regulamin Komisji Akredytacyjnej oraz opracowan¹
przez Komisjê procedurê akredytacyjn¹ zatwierdza
KRPUT.
Przewodnicz¹cy KRPUT

prof. dr hab. in¿. Ryszard Tadeusiewicz

Kraków, 10 sierpnia 2000 r.

Szanowni Pañstwo Pos³owie
i Senatorowie Parlamentu RP
Szanowni Pañstwo!
Piszê do Pañstwa bardzo zaniepokojony wiadomoœci¹, ¿e
propozycja Ministerstwa Finansów, dotycz¹ca nowelizacji
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z póŸniejszymi zmianami), przewiduje likwidacjê zwolnieñ od
podatków od nieruchomoœci wykorzystywanych przez
uczelnie publiczne. Pisa³em ju¿ w tej sprawie do Ministra
Edukacji Narodowej, ale obawiam siê, ¿e inne pilne sprawy,
które MEN ma w tej chwili na g³owie, spowoduj¹, ¿e nie dojdzie do skorygowania tego zapisu w fazie uzgodnieñ miêdzyresortowych i dlatego pozwalam sobie prosiæ Pañstwa
o rozwagê i wyobraŸniê w tej wa¿nej sprawie.
Wiemy wszyscy, ¿e potrzeby samorz¹dów lokalnych s¹
ogromne i stale rosn¹. Wszyscy zreszt¹ jesteœmy cz³onkami
lokalnych spo³ecznoœci i chocia¿by z tego powodu gor¹co im
sprzyjamy i ¿yczymy jak najlepiej. Jeœli jednak nowelizacja
ustawy o podatkach lokalnych zostanie wprowadzona bez
poprawki, dotycz¹cej utrzymania dotychczasowych zwolnieñ dla szkó³ wy¿szych, to wszystkie pañstwowe uczelnie
znajd¹ siê w stanie krytycznym, kiedy bêd¹ musia³y dos³ownie z dnia na dzieñ - przewidzieæ w swoich bud¿etach
(nie zwiêkszanych w praktyce od kilku lat!) kwoty na op³acenie tego nowego podatku. Warto podkreœliæ, ¿e chodzi o bardzo du¿e kwoty. Oszacowa³em wartoœæ podatku, jak¹ bêdê
musia³ zap³aciæ na AGH - jest to oko³o 2 mln z³. Taka kwota
przypada do zap³aty z mojej uczelni, w sytuacji, kiedy ja
mam w wiêkszoœci stare, wyeksploatowane budynki o relatywnie niskiej wartoœci! Co bêdzie z uczelniami maj¹cymi
nowe, dobrze wyposa¿one budynki i inne nieruchomoœci?
Nie wiem, jaki cel przyœwieca tej nowelizacji. Byæ mo¿e
ma to byæ metoda znalezienia tych brakuj¹cych 800 mln z³

koniecznych dla szkó³ podstawowych i œrednich. Dla
pañstwowych uczelni wy¿szych mo¿e to jednak byæ
“gwóŸdŸ do trumny”, zw³aszcza, ¿e nie jest to pierwsza
próba zatkania jakiejœ luki bud¿etowej kosztem w³aœnie
szkó³ wy¿szych. Uczelnie bardzo boleœnie odczu³y niedawny cios, zwi¹zany z narzucon¹ w styczniu br. koniecznoœci¹
odprowadzania bardzo wysokiej sk³adki ZUS od wszystkich
umów zawieranych z w³asnymi pracownikami. Na uczelniach “od zawsze” wiêkszoœæ obowi¹zków, jakie podejmuj¹
dobrowolnie ich pracownicy w wymiarze przekraczaj¹cym
ich obowi¹zki etatowe, rozliczanych jest w formie umów zawieranych z tymi pracownikami. W ten sposób p³atne s¹ np.
praktycznie wszystkie zajêcia na studiach wieczorowych
i zaocznych, a tak¿e wiêkszoœæ nale¿noœci za prowadzenie
dodatkowych (poza dzia³alnoœci¹ statutow¹ i badaniami
w³asnymi) bardzo potrzebnych badañ naukowych. Dotyczy
to zarówno badañ finansowanych z funduszy Komitetu Badañ Naukowych, jak i badañ zlecanych przez podmioty gospodarcze.
Z naszego punktu widzenia nakaz p³acenia sk³adki ZUS
od wszystkich umów w szko³ach wy¿szych to sposób, jaki
rz¹d wymyœli³ w celu ratowania zrujnowanych ró¿nymi b³êdnymi decyzjami finansów ZUS - kosztem uczelni. Podatnikom wmawia siê przy tym, ¿e dotowane jest szkolnictwo
wy¿sze (co spotyka siê ze spo³eczn¹ aprobat¹), a tymczasem
stwarzany jest mechanizm, w wyniku którego pieni¹dze te
w sposób automatyczny przemieszczane s¹ ze szkó³ wy¿szych do kasy ZUS - na co bezpoœredniego przyzwolenia podatników pewnie by nie by³o. Szkody, jakie z tego tytu³u ponosz¹ uczelnie, s¹ jednak znacznie wiêksze, ni¿ by siê mog³o
wydawaæ z prostego oszacowania iloœci uczelnianych pieniê-

Nr 10(82)–PAZDZIERNIK 2000
dzy, jakie poch³on¹³ ZUS. Wprowadzenie “uzusowienia”
wszystkich tych umów na uczelniach spowodowa³o, ¿e zlecanie jakichkolwiek badañ naukowych do uczelni sta³o siê
nieop³acalne (ze wzglêdu na ich ogromne obci¹¿enie wynikaj¹cymi z tego tytu³u narzutami), na czym korzystaj¹
pok¹tne firmy konsultacyjne i doradcze. Firmy te zatrudniaj¹
do tych samych zadañ tych samych profesorów z uczelni tylko ¿e one nie musz¹ p³aciæ od zawieranych umów sk³adki
do ZUS, bo ci profesorowie nie s¹ ich pracownikami. Czysty
nonsens, prawda? W ten sposób jedn¹ nietrafn¹ decyzj¹
utworzono na obrze¿ach nauki ogromn¹ “szar¹ strefê” z wielk¹ szkod¹ finansow¹ i presti¿ow¹ dla ca³ego szkolnictwa wy¿szego.
Kolejny podobny pomys³, tym razem polegaj¹cy na ratowaniu kosztem szkó³ wy¿szych innej “czarnej dziury bud¿etowej” - bardzo biednych (bezspornie) bud¿etów samorz¹dów lokalnych - mo¿e byæ dla wielu uczelni ciê¿arem
nie do uniesienia! Podkreœlam jeszcze raz z naciskiem: przy
zwiêkszaj¹cej siê bezustannie liczbie studentów wysokoœæ
pañstwowych nak³adów na szkolnictwo wy¿sze od lat praktycznie nie roœnie. Uczelnie zosta³y kilka miesiêcy temu boleœnie dotkniête ustaw¹ o odprowadzaniu ZUS od wszystkich
umów i ponosz¹ z tego tytu³u ogromne straty. Pozycji
zwi¹zanej z podatkami lokalnymi nie by³o poprzednio w bud¿etach uczelni i jej pojawienie siê (wraz z innymi ciê¿arami,
jakie ostatnio spad³y na uczelnie – ZUS, PEFRON itd.) spowoduje finansow¹ katastrofê.
Pozwolê sobie przypomnieæ Pañstwu, ¿e proponowane
w tworzonym obecnie bud¿ecie dotacje na przysz³y rok dla
ca³ego szkolnictwa wy¿szego maj¹ byæ (z grubsza) tej samej
wysokoœci, jak w roku bie¿¹cym. Wobec rosn¹cej liczby
szkó³, pomiêdzy które trzeba te œrodki rozdzieliæ (wci¹¿ przecie¿ powstaj¹ nowe pañstwowe szko³y wy¿sze, g³ównie zawodowe!) i wobec stale zwiêkszanej liczby studentów oznacza ustawiczne realne zmniejszanie nak³adów na szkolnictwo wy¿sze. Takiej spirali rosn¹cych zadañ i malej¹cych
nak³adów, co chwila dodatkowo obci¹¿anych niespodziewa-
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nymi dodatkowymi ciê¿arami fiskalnymi, nie prze¿ywa
w Polsce ¿adna inna instytucja ani ¿aden obszar gospodarki!
Tymczasem mimo tak z³ego traktowania nie ustaje
wysi³ek pañstwowych szkó³ wy¿szych, usi³uj¹cych stale
nad¹¿aæ za aspiracjami edukacyjnymi polskiej m³odzie¿y.
Na przyk³ad AGH rokrocznie zwiêksza liczbê swoich studentów na bezp³atnych studiach dziennych o blisko dwa
tysi¹ce dodatkowych miejsc, przy czym wiêkszoœci kandydatów oferujemy miejsca na nowoczesnych, poszukiwanych
(i kosztownych!) kierunkach studiów, takich jak informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka, in¿ynieria materia³owa, zarz¹dzanie itp. Oferujemy im tak¿e mo¿liwoœci
studiów koñcz¹cych siê przyznawaniem podwójnych
dyplomów: AGH i któregoœ z uniwersytetów technicznych
RFN, Francji, Anglii, USA. Wprowadzamy na szerok¹ skalê
kszta³cenie przez Internet, specjalne pracownie dla niepe³nosprawnych (np. tyfloinformatyka) itp. Robimy to wszystko
bez ¿adnej dodatkowej dotacji, wy³¹cznie z wygospodarowanych œrodków, pochodz¹cych w znacznej czêœci ze sprzeda¿y patentów i licencji pracowników AGH. To jednak
naprawdê nie mo¿e trwaæ w nieskoñczonoœæ!
Oœmielam siê zatem sugerowaæ Paniom i Panom Parlamentarzystom RP koniecznoœæ zmodyfikowania rz¹dowego
przed³o¿enia ustawy o nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku, dotycz¹cej podatków lokalnych, w punkcie dotycz¹cym podatków od nieruchomoœci bêd¹cych w u¿ytkowaniu uczelni. Inaczej mo¿e dojœæ do niewyp³acalnoœci
wielu szkó³ wy¿szych ju¿ w najbli¿szym roku bud¿etowym,
z katastrofalnymi skutkami dla ca³ego obszaru szkolnictwa
wy¿szego w 2001 roku i w latach kolejnych.
£¹czê wyrazy szacunku

Do wiadomoœci:
Przewodnicz¹cy KRASP, Prof. dr hab. in¿. Jerzy WoŸnicki

Spotkanie poœwiêcone 5. Programowi
Ramowemu Unii Europejskiej
W dniu 18 wrzeœnia 2000 r. dyrektor
austriackiego Biura Miêdzynarodowych Badañ i Wspó³pracy Technologicznej (BIT), dr Manfred Horvat,
zaproszony przez pracowników Punktu
Kontaktowego 5. Programu Ramowego (PR) przy Politechnice Rzeszowskiej, wyg³osi³ w naszej uczelni dwa
wyk³ady, dotycz¹ce mo¿liwoœci udzia-

³u w badaniach finansowanych przez
Uniê Europejsk¹.
W pierwszym wyk³adzie, przeznaczonym dla pracowników Politechniki
Rzeszowskiej, dr Manfred Horvat
przedstawi³ koniecznoœæ ubiegania siê
o granty UE i mo¿liwoœci ich uzyskania. Uczestnictwo zespo³ów badawczych naszej uczelni w 5. PR jest

bardzo wa¿nym problemem, do którego
musimy siê jak najszybciej i jak najlepiej przygotowaæ! Udzia³ w tych programach bêdzie na pewno brany pod
uwagê przy ocenie jednostek naukowych. Wiadomo ju¿, ¿e KBN planuje
utworzenie 5% rezerwy funduszu przeznaczonego na dzia³alnoœæ statutow¹
dla tych jednostek, których zespo³y ba-
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dawcze otrzyma³y granty z UE. Dlatego
cieszy fakt, ¿e wnioski o grant w ramach 5. PR z³o¿y³y dwa zespo³y naukowe dzia³aj¹ce w naszej uczelni pod
kierownictwem prof. PRz Mariana Wysockiego i prof. PRz Mieczys³awa Kucharskiego.
Wielokrotnie wyra¿a³em opiniê, ¿e
coraz czêœciej zespo³y badawcze bêd¹
musia³y zdobywaæ fundusze na badania
ze Ÿróde³ pozabud¿etowych. Tego typu
tendencja istnieje niemal wszêdzie,
szczególnie w uczelni technicznej; nale¿y siê zaj¹æ problemami, za których
rozwi¹zanie ktoœ bêdzie chcia³ zap³aciæ. Od pewnego czasu w³adze uczelni
zabiegaj¹ o zdobycie funduszy na budowê ma³ego parku technologicznego, wg
modelu duñskiego, który umo¿liwi³by
wspó³dzia³anie firm i niektórych zespo³ów badawczych uczelni, w celu lepszego wykorzystania potencja³ów obu

stron. Staramy siê, aby przedsiêwziêcie
to by³o wpisane do programu operacyjnego województwa podkarpackiego.
Istotny jest fakt, ¿e w ramach projektów badawczo-rozwojowych istnieje
mo¿liwoœæ uzyskania funduszy na zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych. W czasie, kiedy nasi absolwenci coraz czêœciej staj¹ w obliczu
braku pracy, jest to niew¹tpliwie wa¿na
forma pomocy.
Drugi wyk³ad dr Horvata dotyczy³
programów CRAFT. Jest to typ grantu,
o który mo¿e siê ubiegaæ ma³e lub œrednie przedsiêbiorstwo, aby uzyskaæ
œrodki na zlecenie badañ jednostkom
naukowym, w celu rozwi¹zania problemów technologicznych przedsiêbiorstwa. Mo¿liwoœæ ta powinna zainteresowaæ równie¿ nasze zespo³y badawcze, gdy¿ firmie, z któr¹ prowadzimy

wspó³pracê, mo¿na poddaæ pomys³
skorzystania z tego typu pomocy.
Uczestnictwo w programach UE
wymaga wspó³pracy miêdzynarodowej. Wa¿ne wiêc jest znalezienie
w³aœciwego partnera. I tu dr Horvat oferuje pomoc - BIT dysponuje bowiem
obszernymi bazami danych, z których
mo¿emy skorzystaæ, formu³uj¹c profil
poszukiwanego partnera lub podaj¹c
nasze mo¿liwoœci uczestnictwa w projekcie.
A zatem, oceñmy nasze mo¿liwoœci
i okreœlmy zakres badañ, które mo¿emy
wykonywaæ. Mo¿e na pocz¹tek nie starajmy siê przej¹æ roli koordynatora,
lecz raczej przy³¹czmy siê do jakiegoœ
projektu. Jak to zrobiæ? Przedstawmy
zarys projektu w naszym Punkcie Kontaktowym, a Punkt postara siê znaleŸæ
odpowiednich partnerów.
Andrzej Sobkowiak

Wizyta studialna w Danii
Politechnika Rzeszowska wraz
z Rzeszowsk¹ Agencj¹ Rozwoju Regionalnego realizuje projekt “Wspieranie innowacyjnoœci na Podkarpaciu”
o nazwie “WIP - Innowator”, finansowany z funduszy Phare.
Jednym z elementów projektu by³o
zorganizowanie konkursu “Innowator
Podkarpacia” w grupie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP), wyró¿niaj¹cych siê w dziedzinie innowacyjnych technologii i metod pracy. Do
konkursu stanê³o 12 MŒP z regionu. Na
podstawie raportów audytorów komisja
konkursowa wy³oni³a laureatów.
Zdobywc¹ pierwszego miejsca zosta³a firma WIBO z miejscowoœci Malinie k. Mielca, zajmuj¹ca siê recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych. Drugie miejsce zdoby³ zak³ad
ELMAK z Rzeszowa - producent uniwersalnego pilota do urz¹dzeñ audio-wideo. Na trzecim miejscu uplasowa³a siê firma NAROL-DENTAL
z Narola k. Lubaczowa, która produkuje materia³y i oprzyrz¹dowanie dla stomatologów.

W nagrodê laureaci wraz z przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej
i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbyli wizytê studialn¹
w parkach naukowych w Danii. Wizyta
mia³a miejsce w dniach 20-24 wrzeœnia
2000 r. i obejmowa³a zwiedzanie Symbion Science Park w Kopenhadze oraz
Science Park w Aarhus. Obydwa parki
funkcjonuj¹ przy tamtejszych uniwersytetach i maj¹ za zadanie umo¿liwiaæ
œcis³¹ wspó³pracê naukowców z przedsiêbiorstwami. Z kolei przedsiêbiorstwa prezentuj¹ w parkach swój
potencja³ oraz mog¹ siê zwracaæ z konkretnymi problemami technologicznymi do naukowców i zlecaæ im ich
rozwi¹zanie.
Grupa z Polski mia³a okazjê zapoznaæ siê z niektórymi prowadzonymi
tam badaniami. Do najciekawszych
nale¿a³y badania zawartoœci protein
w mleku i ich wp³ywu na ludzkie zdrowie, mikrosensorów, znajduj¹cych szerokie zastosowanie m.in. w medycynie,
doœwiadczenia z genetycznie zmodyfikowan¹ odmian¹ ziemniaka o zwiê-

kszonej zawartoœci skrobi oraz sposób
jej pozyskiwania i mo¿liwoœci zastosowania w przemyœle spo¿ywczym, a tak¿e badania czystoœci wód i radarowy
monitoring opadów atmosferycznych.
Nasi laureaci zaprezentowali zakres
dzia³alnoœci swoich firm, wzbudzaj¹c
¿ywe zainteresowanie dyrektora Symbion Science Park w Kopenhadze, prof.
Kjelda Schaumburga.
Wizyta w Danii pozwoli³a zapoznaæ
siê z tamtejszym systemem wspó³pracy
w obszarze nauka-przemys³ opartym na
parkach technologicznych, dzia³aj¹cych przy duñskich uczelniach, oraz
pokaza³a, ¿e wspó³praca ta przynosi
obu stronom wymierne korzyœci. To
istotny element wizyty, bior¹c pod
uwagê zamiar utworzenia w Politechnice Rzeszowskiej ma³ego parku technologicznego. Doœwiadczenia duñskie na
pewno zostan¹ wykorzystane w tworzeniu takiego parku u nas.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e delegacja
z Polski spotka³a siê z niezwykle ¿yczliwym przyjêciem, które pozostanie na
d³ugo w pamiêci jej uczestników.
Urszula Kluska
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Jubileusze
'
PANSTWO
/
Maria i stanislaw
KOPACZOWIE

JUBILEUSZ 25-LECIA PRACY
NA WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
Dr hab. Maria £ucja KOPACZ
urodzi³a siê w 1941 r. w Gródku k. Gorlic. Technikum Chemiczne ukoñczy³a
we Wroc³awiu. Tam te¿ ukoñczy³a studia wy¿sze na Wydziale Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego, uzyskuj¹c dyplom
w 1964 r. Po ukoñczeniu studiów podjê³a pracê na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wroc³awiu. W 1972 roku obroni³a pracê doktorsk¹ dotycz¹c¹ zwi¹zków kompleksowych jonów metali z flawonoidami
i uzyska³a stopieñ doktora nauk farmaceutycznych. W latach 1972-1975 pracowa³a na stanowisku adiunkta w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki
Wroc³awskiej.
W dniu 1 lipca 1975 r. przesz³a s³u¿bowo do pracy w Politechnice Rzeszowskiej na stanowisko adiunkta
w Zak³adzie Chemii Nieorganicznej
w Instytucie Technologii Chemicznej.
Stopieñ naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych z zakresu chemii, chemii nieorganicznej i chemii zwi¹zków kompleksowych uzyska³a w 1993 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Jej rozprawa
habilitacyjna dotyczy³a kompleksów
jonów metali z flawonoidami i ich sulfonowymi pochodnymi, które otrzyma³a po raz pierwszy, opatentowa³a je,
a wyniki badañ opublikowa³a w krajowej i zagranicznej literaturze naukowej.
Od 1 stycznia 1994 r. pracuje na etacie

profesora nadzwyczajnego Politechniki
Rzeszowskiej.
Od pocz¹tku swojej pracy na uczelniach Wroc³awia i w Politechnice Rzeszowskiej w³¹czy³a siê aktywnie
w pracê dydaktyczn¹, organizacyjn¹
i spo³eczn¹, pe³ni¹c m.in. funkcjê opiekuna roku i uczestnicz¹c w komisjach
dydaktycznych opracowuj¹cych nowe
programy nauczania. Od 1991 roku bierze tak¿e udzia³ w pracach Komisji
Dyscyplinarnej, pe³ni¹c funkcjê przewodnicz¹cej Komisji Dyscyplinarnej
dla Studentów Politechniki Rzeszowskiej (od 1993 r. do chwili obecnej).
By³a wspó³organizatorem i za³o¿ycielem Rzeszowskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Rzeszowie w 1981 r. i do chwili obecnej jest

cz³onkiem w³adz tego Oddzia³u - przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej. Jest
inicjatorem i wspó³organizatorem
trzech Ogólnopolskich Konferencji
“Flawonoidy i ich zastosowanie”
(1996, 1998, 2000), które powoli przekszta³caj¹ siê w konferencje miêdzynarodowe.
Dr hab. Maria Kopacz by³a jednym
z inicjatorów powo³ania NSZZ “Solidarnoœæ” na Wydziale Chemicznym
Politechniki Rzeszowskiej, a nastêpnie jego przewodnicz¹c¹ w latach
1994-1998.
Z zami³owania jest nauczycielem
i wychowawc¹, wzorowo wykonuj¹cym swoje obowi¹zki dydaktyczne
i wychowawcze, za co otrzyma³a
w 1981 r. Nagrodê Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki oraz
wiele nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej. Ponadto posiada Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal “Zas³u¿onym
dla Politechniki Rzeszowskiej”. Jest tak¿e autorem 2 monografii, autorem lub
wspó³autorem 5 skryptów, opublikowa³a 51 prac w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, posiada 5 patentów. Osiemdziesi¹t razy
wystêpowa³a na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, w których niejednokrotnie uczestniczy³a
w sk³adzie Komitetu Naukowego.
Mimo du¿ego zaanga¿owania
w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej nie zaniedbuje domu i rodziny: ma 3 córki i 2 wnuków, którym
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poœwiêca sporo czasu, s³u¿¹c zawsze
pomoc¹ i rad¹. S³u¿y rad¹ i pomoc¹
równie¿ mê¿owi, którego sukcesy
w pracy w du¿ej czêœci s¹ Jej zas³ug¹.
Prof. dr hab. Stanis³aw Marian
KOPACZ urodzi³ siê w 1938 r.
w H³uboczku Wielkim k. Tarnopola.
W 1940 r. wraz z matk¹ zosta³ zes³any
na 6 lat do Kazachstanu, a jego ojciec nauczyciel i oficer - zosta³ zamordowany w Katyniu. Szko³ê œredni¹ ogólnokszta³c¹c¹ ukoñczy³ w Namys³owie,
a nastêpnie rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie Wroc³awskim. Po dwóch latach
wyjecha³ na dalsze studia do Moskwy na Uniwersytecie im. £omonosowa które ukoñczy³ w 1962 r. Studiowa³ radiochemiê w Katedrze Radiochemii na
Wydziale Chemicznym.
Po powrocie do kraju w 1963 r. rozpocz¹³ pracê w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Pracê doktorsk¹ w dziedzinie równowag ekstrakcyjnych obroni³
w 1969 r., natomiast stopieñ doktora habilitowanego z zakresu fizykochemii
nieorganicznej uzyska³ na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego w 1974 r. W latach 1970-1975 by³ kierownikiem Zespo³u Hydrometalurgii Miedzi i Pierwiastków Towarzysz¹cych oraz pracowa³ w Komisji Doskonalenia Nauczania Chemii w Instytucie Chemii
Uniwersytetu Wroc³awskiego.
1 lipca 1975 r. razem z ¿on¹ - dr
Mari¹ Kopacz - przeniós³ siê do pracy
w Politechnice Rzeszowskiej, gdzie zosta³ mianowany docentem i obj¹³ stanowisko kierownika Zak³adu Chemii
Nieorganicznej w ówczesnym Instytucie Technologii Chemicznej.
Sk³ad osobowy Zak³adu Chemii
Nieorganicznej w dniu 1 lipca 1975 r.
tworzyli: 1 docent, 2 adiunktów, 4 asystentów i 5 pracowników technicznych
bez wy¿szego wykszta³cenia - razem 12
pracowników.
Maria i Stanis³aw Kopaczowie,
przechodz¹c do pracy z Wroc³awia do
Rzeszowa, przywieŸli ze sob¹ tak¿e
now¹ tematykê badawcz¹, dotycz¹c¹
równowag kompleksowania jonów metali z ligandami organicznymi w wielofazowych uk³adach.
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Niezwykle intensywna praca organizacyjna i naukowa m³odych ma³¿onków w ówczesnym Instytucie Technologii Chemicznej PRz ju¿ w najbli¿szym dziesiêcioleciu doprowadzi³a do
znacz¹cego rozwoju kadrowego Zak³adu Chemii Nieorganicznej. Osobiste
kontakty prof. S. Kopacza z Uniwersytetem Marii Curie-Sk³odowskiej i innymi uczelniami umo¿liwi³y zrealizowanie w latach 1978-1986 pod Jego
promotorstwem 6 przewodów doktorskich, a tak¿e ukoñczenie studiów
wy¿szych przez pracowników technicznych Zak³adu.

Dalszy rozwój Zak³adu Chemii Nieorganicznej jest zwi¹zany z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników
Zak³adu i uzyskiwaniem stopni oraz tytu³ów naukowych:
n dr hab. S. Kopacz, prof. PRz, uzyskuje tytu³ naukowy profesora w 1991 r.
i stanowisko profesora zwyczajnego
w 1999 r.,
n dr in¿. J. Kalembkiewicz uzyskuje
stopieñ naukowy doktora habilitowanego w 1992 r. i stanowisko profesora nadzwyczajnego PRz w 1993 r.,
n dr M. Kopacz otrzymuje stopieñ naukowy doktora habilitowanego
w 1993 r. i stanowisko profesora nadzwyczajnego PRz w 1994 r.
Niezale¿nie od osi¹gniêæ naukowych kolejnych trzech pracowników
technicznych Zak³adu ukoñczy³o studia
wy¿sze.

Rozwój kadry naukowej i uzyskanie
znacz¹cego dorobku naukowego umo¿liwi³y przekszta³cenie Zak³adu Chemii
Nieorganicznej w Katedrê Chemii Nieorganicznej i Analitycznej w 1994 r.
Obecnie w sk³ad Katedry kierowanej
przez prof. S. Kopacza wchodz¹: 1 profesor zwyczajny, 3 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów
PRz, 3 adiunktów, 1 starszy wyk³adowca ze stopniem doktora, 8 starszych asystentów i 6 pracowników in¿ynieryjno-technicznych (5 z wy¿szym wykszta³ceniem) - razem 22 osoby.
Prof. S. Kopacz wspó³pracuje z licznymi oœrodkami naukowymi z kraju
i zagranicy, m.in. z Akademi¹ Technologiczn¹ w Worone¿u w Rosji (podpisana wieloletnia umowa), z Katedr¹
Radiochemii Wydzia³u Chemicznego
na Uniwersytecie im. £omonosowa
w Moskwie, Instytutem Geochemii
i Chemii Analitycznej Akademii Nauk
w Moskwie, Zachodnim Centrum
Ukraiñskiego Oddzia³u Œwiatowego
Laboratorium we Lwowie, Katedr¹
Chemii Analitycznej Uniwersytetu
Lwowskiego, Petersburskim Instytutem Technologicznym, Wydzia³em
Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Instytutem Chemii Nieorganicznej
i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich
Politechniki Wroc³awskiej, Wydzia³em
Chemii UMCS w Lublinie, Akademi¹
Medyczn¹ we Wroc³awiu, Katedr¹
Chemii Analitycznej i Ogólnej Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, Instytutem Elektroniki Kwantowej WAT
w Warszawie i innymi.
Zainteresowania naukowe prof.
S. Kopacza dotycz¹ badañ równowag
kompleksowania jonów metali w uk³adach jedno-, dwu- i trójfazowych jonów
metali z ligandami organicznymi. Jego
obecny dorobek naukowy obejmuje
7 monografii wydanych w jêzykach:
polskim, rosyjskim i angielskim, 2 rozprawy, 2 skrypty, 71 publikacji naukowych, 47 referatów i 108 komunikatów
wyg³oszonych na konferencjach krajowych oraz zagranicznych i 4 patenty.
Ponadto Profesor by³ recenzentem
12 prac doktorskich, 1 rozprawy habilitacyjnej i 1 dorobku naukowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
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Prof. S. Kopacz uczestniczy w organizowaniu konferencji naukowych.
W 1980 roku zorganizowa³ w Rzeszowie I Seminarium Miêdzyuczelniane
“Ekstrakcja - teoria i zastosowanie”
o charakterze ogólnopolskim, które
nastêpnie przekszta³ci³o siê w Konferencjê Miêdzynarodow¹ “Ars Separatoria”, obejmuj¹c¹ problemy rozdzielania substancji ró¿nymi metodami.
Jest tak¿e wspó³organizatorem cyklicznych, ogólnopolskich konferencji “Flawonoidy i ich zastosowanie”.
W 1997 roku prof. S. Kopacz zosta³
zaproszony do udzia³u w miêdzynarodowej konferencji we Lwowie pod patronatem NATO “Wp³yw zanieczyszczenia œrodowiska na zdrowie
spo³eczeñstwa”, na której wyg³osi³ referat plenarny pt. “Zastosowanie flawonoidów jako odtrutek na metale
ciê¿kie” (wspó³autor M. Kopacz). Natomiast w miêdzynarodowej konferencji zorganizowanej we Lwowie
w 1999 r. pt. “Czystoœæ œrodowiska
w naszym mieœcie” by³ cz³onkiem Komitetu Naukowego i wyg³osi³ referat pt.
“Chrom w œrodowisku naturalnym i jego analiza” (wspó³autor J. Kalembkiewicz) oraz by³ wspó³autorem pracy
prezentowanej przez prof. J.I. Korenmana z Worone¿a (Rosja).
Od chwili rozpoczêcia pracy w Politechnice Rzeszowskiej prof. S. Kopacz
w³¹czy³ siê aktywnie w dzia³alnoœæ organizacyjn¹ i spo³eczn¹ w Zak³adzie,
na Wydziale, uczelni i w Rzeszowie.
Zosta³ zastêpc¹ dyrektora Instytutu Technologii Chemicznej (1975-1981),
a nastêpnie prodziekanem do spraw
nauki Wydzia³u Chemicznego
(1987-1993). Pe³ni³ i nadal pe³ni szereg
innych odpowiedzialnych funkcji,
uczestnicz¹c w gremiach m.in. jako:
cz³onek Rady Naukowej Instytutu
(1975-1977), przewodnicz¹cy Komisji
Nagród (1976-1981), przewodnicz¹cy
Komisji Programowej Instytutu
(1976-1981), przewodnicz¹cy Komisji
Rekrutacyjnej Instytutu (1977-1981),
przewodnicz¹cy Rady Instytutu ds.
M³odzie¿y (1980-1981), cz³onek Rady
Naukowo-Dydaktycznej, Rady Pedagogicznej i Komisji Dydaktycznej Wydzia³u Chemicznego (1981-1984),
cz³onek, a nastêpnie przewodnicz¹cy

Komisji Oceniaj¹cej Nauczycieli Akademickich, od 1986 r., do chwili obecnej, przewodnicz¹cy Zespo³u ds.
Opracowania Programu Rozwoju Wydzia³u do roku 2000 (1986), przewodnicz¹cy Wydzia³owego Zespo³u Opiniodawczego (1987-1993), cz³onek
Komisji ds. przygotowania wniosku
o nadanie uprawnieñ do nadawania
stopni doktora nauk chemicznych
(1993-1999).
Na terenie uczelni pe³ni³ szereg funkcji, uczestniczy³ w pracy Senatu i ró¿nych senackich komisji: cz³onek Rady
Szko³y ds. M³odzie¿y (1975-1980),
cz³onek Uczelnianej Komisji ds. Zatrudnienia Absolwentów Politechniki
Rzeszowskiej (1977-1979), cz³onek
Komisji ds. Studenckich Praktyk Zagranicznych (1979-1981), Rzecznik
Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (1978-1982), cz³onek
Uczelnianej Komisji Turnieju M³odych
Mistrzów Techniki (1979-1981),
pe³nomocnik Rektora ds. Studenckich
Kó³ Naukowych (1983-1984), cz³onek
Senackiej Komisji Bud¿etu, Finansów,
Organizacji i Rozwoju (1987-1990),
cz³onek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej
(1987-1993), cz³onek Komisji Konkursowej dotycz¹cej ogólnopolskiego konkursu prac dyplomowych (1988),
cz³onek Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni (1992-1993), cz³onek
Rady Bibliotecznej (1996-1999),
cz³onek Senackiej Komisji ds. Historii
i Tradycji (1997 - do chwili obecnej).
Od pierwszych dni pracy w Politechnice Rzeszowskiej prof. S. Kopacz
wraz z ma³¿onk¹ podj¹³ starania o zorganizowanie w Rzeszowie Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
które zosta³y uwieñczone powodzeniem - 4 czerwca 1981 r. na posiedzeniu
Zarz¹du G³ównego PTCh powo³ano
(jako 20. w kraju) Rzeszowski Oddzia³
obejmuj¹cy region po³udniowo-wschodniej Polski. “Z mapy Polski zniknê³a
ostatnia bia³a plama” - oœwiadczy³ ówczesny prezes PTCh prof. L. Sobczyk.
Pierwszym prezesem zosta³ powo³any,
a nastêpnie wybrany na Walnym Zgromadzeniu cz³onków PTCh, prof. S. Kopacz, który funkcjê tê pe³ni³ do 1996 r.
W ramach zorganizowanej przez Niego
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Sekcji Dydaktycznej przy PTCh prowadzi³ i nadal prowadzi dzia³alnoœæ
odczytow¹ oraz szkoleniow¹ dla nauczycieli i uczniów szkó³ ponadpodstawowych ca³ego regionu po³udniowo-wschodniej Polski. W latach
1981-1996 by³ cz³onkiem Zarz¹du
G³ównego PTCh w Warszawie.
Prof. S. Kopacz bierze udzia³ w pracach seminarium “Wybrane problemy
chemii”, organizowanym od kilku lat
przez Wydzia³ Chemiczny Politechniki
Rzeszowskiej i PTCh. Uczestniczy
w organizacji olimpiad chemicznych
dla uczniów szkó³ œrednich - jest wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Okrêgowego Olimpiady Chemicznej w Rzeszowie.
By³ cz³onkiem Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie (1976-1989)
i przewodniczy³ Komisji Chemii na
Wydziale Nauk Matematyczno-Przyrodniczych tego Towarzystwa (1981-1989). Od 1986 r. uczestniczy w pracach Miêdzywojewódzkiej Komisji
Kwalifikacyjnej Stopni Specjalizacji
Zawodowej przy IKN-ODN, a nastêpnie Wojewódzkim Oœrodku Metodycznym, jako cz³onek oraz przewodnicz¹cy zespo³u egzaminuj¹cego z chemii.
Ponadto prof. S. Kopacz uczestniczy³ i nadal uczestniczy w pracach ró¿nych organizacji oraz instytucji
spo³eczno-politycznych. W latach
1976-1980 by³ radnym Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Rzeszowie i pe³ni³
funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego
Komisji Wychowania, Oœwiaty i Kultury.
Z chwil¹ reaktywowania w 1989 r.
w Rzeszowie Zwi¹zku Sybiraków
w³¹czy³ siê aktywnie w jego dzia³alnoœæ i wszed³ w sk³ad Zarz¹du Wojewódzkiego. Pracowa³ w Wojewódzkiej
Komisji Weryfikacyjnej, która rozpatrywa³a wnioski Sybiraków staraj¹cych
siê o uzyskanie praw kombatanckich.
Historiê Sybiraków rzeszowskich opisa³ i opublikowa³ w “Studiach Rzeszowskich”, t. 2, 1995 r.
W okrêgowej Komisji Badania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamiêci Narodowej
w Rzeszowie pracuje od 1996 r. do
chwili obecnej. Pracê poœwiêcon¹ za-
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mordowanemu w Katyniu oficerowi
polskiemu Bogdanowi Kopaczowi
opublikowa³ w “Ma³opolskim S³owniku Biograficznym Uczestników
Dzia³añ Niepodleg³oœciowych 1939-1956”, t. 3, 1998 r.
Bra³ udzia³ w pracy Komisji ds.
Rozwoju Kadry Naukowej i Zawodowej Komitetu Nauk Chemicznych PAN
w latach 1985-1990.
W latach 1987-1990 bra³ udzia³
w pracach Zespo³u Koordynacyjnego
Resortowego Programu Badañ Podstawowych III 30 “Unowoczeœnienie procesu dydaktycznego - model dydaktyk
szczegó³owych”, do którego zosta³ powo³any przez Rektora WSP w Bydgoszczy.
Od kilku lat wyg³asza w TV Rzeszów wyk³ady na tematy popularnonaukowe.
Dzia³alnoœæ naukowa, dydaktyczna,
organizacyjna i spo³eczna prof. S. Kopacza by³a wielokrotnie nagradzana.

Otrzyma³ Nagrodê PTCh za prace naukowe (1969), cztery nagrody ministra
(1970, 1980, 1987, 1991) oraz wielokrotnie nagrody rektorów Uniwersytetu
Wroc³awskiego i Politechniki Rzeszowskiej. Ponadto posiada Srebrn¹ Odznakê OHP za organizacjê praktyk
robotniczych dla studentów (1970),
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1977) oraz Medal
“Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej” (1991).
W dniu 25 maja 2000 r. decyzj¹ Senatu Akademii Technologicznej w Worone¿u prof. S. Kopacz zosta³ wybrany
Honorowym Profesorem Akademii za
“ ...zas³ugi w rozwoju rosyjsko-polskiej
wspó³pracy w dziedzinie nauki i wykszta³cenia oraz osobisty wk³ad w realizacjê Miêdzynarodowego Projektu,
realizowanego wspólnie przez Akademiê i Politechnikê Rzeszowsk¹” (Rektor Akademii prof. W.K. Bitiukow).
Pomimo tak wielu osi¹gniêæ naukowych i organizacyjnych prof. prof. Sta-

nis³aw i Maria Kopaczowie, niezale¿nie od swojej wrodzonej skromnoœci
i ¿yczliwoœci wobec innych, nie pozostaj¹ bierni. Nowe interesuj¹ce pomys³y i zamierzenia badawcze, a tak¿e
plany z zakresu kszta³cenia kadr i dydaktyki towarzysz¹ Ich codziennej pracy
w Katedrze.
Z okazji 25-lecia pracy w Politechnice Rzeszowskiej Pañstwu Marii i Stanis³awowi Kopaczom - w imieniu
wszystkich wspó³pracowników z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej PRz pragnê z³o¿yæ s³owa uznania
i wdziêcznoœci za trud pracy naukowej,
dydaktycznej i organizacyjnej, a tak¿e
¿yczyæ czerpania nowych si³ twórczych
z pobytu w Politechnice Rzeszowskiej
i dalszej aktywnej pracy na rzecz Katedry, uczelni i œrodowiska akademickiego.
Jan Kalembkiewicz

Jubileusze

`

/
Profesor STANISLAW
KUS

JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY NAUKOWEJ
Jubileusz 75 lat ¿ycia i 50 lat pracy wymaga szczególnej oprawy. W dniach 26 i 27 maja 2000 r. odby³o siê w Politechnice
Rzeszowskiej sympozjum “Projektowanie koncepcyjne - kszta³towanie konstrukcji, konstrukcje z blach fa³dowych, konstrukcje ciêgnowe”. Tematyka sympozjum, a zw³aszcza kszta³towanie konstrukcji, le¿y w centrum zainteresowañ Jubilata, st¹d
czas sympozjum wybrano jako najbardziej stosowny do uroczystoœci jubileuszowej. Obecni na sympozjum wybitni konstruktorzy i architekci tworzyli doskona³¹ “oprawê” uroczystoœci.
W programie sympozjum przewidziano sesjê jubileuszow¹, której przewodniczyli rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr
hab. in¿. Tadeusz Markowski i prof. zw. dr hab. in¿. Zbyszko Stojek - pierwszy, wieloletni dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska. Podczas sesji biografiê, dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia profesora Stanis³awa Kusia przedstawili dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz, oraz pierwszy doktorant Jubilata
z Politechniki Rzeszowskiej dr in¿. Jerzy Kerste. Fragmenty wymienionych wyst¹pieñ wykorzystano poni¿ej.
Profesor Stanis³aw Kuœ urodzi³ siê
w 1925 r. w Rzeszowie, w rodzinie
zas³u¿onego dzia³acza ludowego, profesora gimnazjum, doktora Andrzeja
Kusia i Jadwigi, z domu Rusin. Podczas
okupacji ukoñczy³ szko³ê rzemieœl-

nicz¹ i 2 lata pracowa³ jako œlusarz w fabryce lotniczej Flugenmotorenwerk
Reichshof (przed wojn¹ Rzeszowskie
Zak³ady PZL nale¿¹ce do COP-u), kontynuuj¹c naukê na tajnych kompletach.
By³ szeregowym cz³onkiem Armii

Krajowej. W 1945 roku zda³ egzamin
maturalny w Liceum Matematyczno-Fizycznym w Rzeszowie i podj¹³ studia na Wydziale In¿ynierii Politechniki
Warszawskiej . Ukoñczy³ je w 1951 r.,
uzyskuj¹c dyplom magistra in¿yniera
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budownictwa. W latach 1952-1957 by³
aspirantem w Katedrze Technologii
Prefabrykatów i Betonu Sprê¿onego
Politechniki Warszawskiej, w której
uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. “Konstrukcje sprê¿one ko³owo-symetryczne” (1957 r.). Do 1966 roku pracowa³
w wymienionej katedrze na stanowisku
adiunkta, a po mianowaniu na stanowisko docenta przeszed³ do Instytutu Techniki Budowlanej, w którym pe³ni³
funkcjê zastêpcy dyrektora ds. naukowo-technicznych. W 1969 roku uzyska³
w Politechnice Warszawskiej stopieñ
doktora habilitowanego, przedstawiwszy rozprawê pt. “Sploty jako zbrojenie sprê¿aj¹ce w konstrukcjach strunobetonowych”. Tytu³ profesora
nadzwyczajnego uzyska³ w 1974 r. Od
1976 roku pracuje w Politechnice Rzeszowskiej.
Ju¿ podczas studiów podejmowa³
pracê w ró¿nych przedsiêbiorstwach
budowlanych. Z prac¹ dydaktyczn¹
wi¹za³ pracê projektow¹ w Biurze Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemys³owego “Bistyp-Warszawa”, kolejno na stanowiskach
projektanta, kierownika zespo³u i pracowni. Po powrocie w 1972 r. do pracy
w “Bistypie” kierowa³ Zak³adem Nowych Konstrukcji.
Ca³okszta³t dzia³alnoœci profesora
Stanis³awa Kusia jest konsekwencj¹
jego zdolnoœci, pracowitoœci, wytrwa³oœci, skromnoœci i przyjaznego nastawienia do ludzi. G³ównymi nurtami
tej dzia³alnoœci s¹: nauka silnie zwi¹zana z zastosowaniami technicznymi,
dydaktyka jako forma dzielenia siê
z m³odymi wiedz¹, doœwiadczeniem
i metodyk¹ dzia³ania, praca organizacyjna skierowana na zagadnienia podstawowe, której efekty s¹ uzyskiwane
dziêki wyj¹tkowej umiejêtnoœci szerokiego i dalekowzrocznego spojrzenia
oraz dynamiki Jubilata.
Pierwszy z wymienionych nurtów
dotyczy konstrukcji budowlanych.
Obejmuje ca³okszta³t zagadnieñ od
kszta³towania nowych obiektów do
oceny i naprawy eksploatowanych, niezale¿nie od materia³u konstrukcji i jej
rodzaju z jednoczesnym traktowaniem
nauki jako narzêdzia praktyki, a prakty-

ki jako poligonu nauki. W tej dzia³alnoœci, chyba najwa¿niejszej dla Jubilata,
szczególnie ulubione s¹ konstrukcje
z betonu sprê¿onego oraz obiekty sportowe i przemys³owe.
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zentowane konstrukcje s¹ indywidualne, sukcesywnie doskonalone, póŸniejsze s¹ rozwiniêciem poprzedniej
idei konstrukcyjnej, technologicznej
lub funkcjonalnej. Oto niektóre z nich.

JM Rektor prof. T. Markowski wrêcza dostojnemu Jubilatowi list gratulacyjny.
Fot. M. Misiakiewicz

Niew¹tpliwy wp³yw na takie jej
ukszta³towanie mia³a podjêta krótko po
studiach praca w “Bistypie”. Tam impulsem do rozwoju naukowego i projektowego m³odego in¿yniera by³a, jak
wielokrotnie podkreœla prof. Kuœ, praca
pod kierunkiem Wac³awa Zalewskiego
(dziœ emerytowanego profesora Massachusetts Institute of Technology) wyj¹tkowej postaci wœród polskich
konstruktorów, który posiada zdolnoœæ
dostrzegania w konstrukcji tego, czego
inni nie widz¹. Tych krótkich szeœæ lat
wspólnej pracy wystarczy³o m³odemu
in¿ynierowi o podobnych uzdolnieniach do ich pe³nego rozwiniêcia. Z tego okresu wywodz¹ siê zwi¹zki Profesora ze sprê¿aniem, prefabrykacj¹, konstrukcjami przestrzennymi stalowymi
i ciêgnowymi.
Profesor Kuœ jest autorem i wspó³autorem wielu projektów typowych hal
z betonu sprê¿onego oraz licznych budowli u¿ytecznoœci publicznej o ró¿nej
konstrukcji. Dalej zamieszczono najwa¿niejsze projekty i realizacje. Pre-

konstrukcje ¿elbetowe,
prefabrykowane i sprê¿one
przekrycie sztucznego lodowiska TORWAR - Warszawa 1954 u oœrodek
przygotowañ olimpijskich AWF: 4 hale
- Warszawa 1961-1964 u Wojewódzki Oœrodek Sportu i Rekreacji: hala
i p³ywalnia - Rzeszów 1959-1964
u sprê¿ona czêœæ podziemna hali widowiskowo-sportowej “Spodek” - Katowice 1959-1972 u typowe hale strunobetonowe i kablobetonowe o rozpiêtoœciach 9-42 m - Polska 1954-1974 (zrealizowano ³¹cznie 6 mln m ) u pierwsze zbiorniki sprê¿one - Janikowo
1958 u dŸwigary typowe Fabryki Fabryk - Polska 1970-1974 (stosowane)
u Aleppo Sport City: stadion oraz hala
sportowa i kryta p³ywalnia o rozpiêtoœci po 105 m - Aleppo (Syria) 1981
(w realizacji) u cztery mosty ¿elbetowe, ramowe 18 m - Aleppo (Syria) 1982
u most nad Kana³em ¯erañskim, rozpiêtoœæ 60 m - Warszawa 1960
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konstrukcje fa³dowe stalowe
hala sportowa “Olivia” - Gdañsk
1961-1972 u p³ywalnia kryta - Konin
1965 u p³ywalnia i hala - Zgorzelec
1976 u sztuczne lodowisko - G³ogów
1972 (projekt) u hala widowiskowo-sportowa nad Wis³okiem - Rzeszów 1970-1986 (nieukoñczona, obecnie modernizowana)

konstrukcje ciêgnowe
- wisz¹ce
hala sportowa - Elbl¹g 1959 (inwestycja wstrzymana) u sala gier AWF Warszawa 1965-1970 u Jelczañskie
Zak³ady Samochodowe: hale o pow.
4 ha przekryte sprê¿on¹ konstrukcj¹
zespolon¹ stalowo-betonow¹ - Jelcz
1965

GAZETA POLITECHNIKI
Dominant¹ hali widowiskowo-sportowej w Rzeszowie by³o umieszczenie
pod jednym dachem trzech ró¿nych
funkcji sportowych: p³ywalni, areny
g³ównej i boiska treningowego. Doprowadzi³o to do dwuprzegubowej fa³dowej ramy o rozpiêtoœci 102 metrów,
opartej na ¿elbetowych przyporach.
Trójk¹tne fa³dy i podpieraj¹ce stopnie
trybun, kratowe belki stalowe o przekroju prostok¹tnym wykorzystano do
prowadzenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Obecnie
obiekt jest modernizowany z zachowaniem zasadniczej konstrukcji noœnej.

pionowej. Natomiast sprê¿ony pas rozci¹gany, z³o¿ony z dwóch ceowników
[300 i kabli 125 jest zakrzywiony
w p³aszczyŸnie poziomej. Takie rozwi¹zanie doprowadzi³o do ma³ego zu¿ycia materia³u oraz pozwoli³o uzyskaæ
korzystne efekty przestrzenne i akustyczne we wnêtrzu hali. Interesuj¹c¹ konstrukcj¹ charakteryzuje siê tak¿e maszt
oœwietleniowy lodowiska odkrytego:
skoœny rozdwojony w górnej czêœci
prêt z odci¹gami stalowymi.
Medina Rijadije Halabije to najwiêkszy na terenie ma³ej Azji zespó³
obiektów w Aleppo (Syria). Sk³ada siê

konstrukcje z drewna
klejonego
sala sportowo-widowiskowa - Gorlice
u sala sportowo-widowiskowa - Grudzi¹dz 1975 (inwestycja wstrzymana)
u hala sportowo-widowiskowa - Tarnobrzeg 1974 u osiedlowe sale sportowe (typowe) 1975 u przekrycie basenu
k¹pielowego - Ciechanów 1977 (inwestycja wstrzymana)
Trudno przedstawiæ charakterystykê wszystkich konstrukcji. Mo¿na jedynie na wybranych przyk³adach uwypukliæ te cechy, które okreœli³y formê
przestrzenn¹, zadecydowa³y o przyjêciu do opracowania lub realizacji b¹dŸ
stanowi³y istotny noœnik postêpu.
Zespó³ obiektów sportowych WOSiR w Rzeszowie przykryto sprê¿onymi ³upinami wisz¹cymi, z³o¿onymi
z prefabrykowanych segmentów o prostok¹tnym obrysie. Styki miêdzy¿ebrowe zabetonowano na miejscu wbudowania, po umieszczeniu w nich kabli
sprê¿aj¹cych. Po wykonaniu elementów brzegowych naci¹gniêto kable
i uzyskano pow³oki przestrzenne.
W obiekcie tym wykonano sprê¿on¹
³upinow¹ nieckê basenu p³ywackiego,
prawdopodobnie jedyn¹ w Polsce, zawieszon¹ na palach tworz¹cych podpory na obwodzie basenu.

Sto lat Profesorze! W pierwszym rzêdzie od prawej: prof. Wojciech Zab³ocki,
prof. Wac³aw Zalewski, prof. Stanis³aw Kuœ z ma³¿onk¹, prof. Zbyszko Stojek,
prof. Tadeusz Markowski.
Fot. M. Misiakiewicz

Projektuj¹c halê sportow¹ “Olivia”
w Gdañsku, wykorzystano zasadê przekrycia ustrojem ukszta³towanym “na
sta³¹ si³ê” w pasach, przy czym ga³êzie
rozdwojonego pasa rozci¹ganego s¹ zakrzywione w planie. Halê zaprojektowano na rzucie prostok¹tnym z dwoma
trybunami na 1500 i 3000 miejsc. Ramy
trybun s¹ ¿elbetowe - monolityczne, ze
sprê¿onymi wspornikami. Konstrukcjê
dachu wykonano ze sprê¿onych stalowych dŸwigarów przestrzennych. Paraboliczny pas œciskany z dwuteowników
I 450 jest usytuowany w p³aszczyŸnie

ze stadionu dla 75 000 widzów, hali
sportowej dla 10 000 widzów, krytej
p³ywalni, k¹pieliska otwartego i stadionu dla 15 000 widzów. Prawie kilometrowej d³ugoœci trzypiêtrowa trybuna
du¿ego stadionu wspiera siê na monolitycznych ramach ¿elbetowych rozstawionych co 10 metrów. Trybuny w ca³oœci s¹ os³oniête dachem o trzydziestometrowym wsporniku. Ka¿d¹ z belek
wspornikowych sprê¿ono 18 kablami
CCL o noœnoœci 1300 kN, z³o¿onymi
z 7 splotów po 13 drutów f 5. W 1997
roku doprowadzono do wykonania
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oko³o 3/4 dachu i mo¿na s¹dziæ, ¿e zakoñczono ju¿ prace przy wznoszeniu
konstrukcji stadionu.
Dorobek Stanis³awa Kusia, profesora - in¿yniera, obejmuje znacz¹ce realizacje obiektów o konstrukcji ¿elbetowej, sprê¿onej, stalowej, drewnianej.
Towarzyszy³o tym pracom wiele wyprzedzaj¹cych badañ doœwiadczalnych. Niektóre obiekty lub konstrukcje
by³y badane po zrealizowaniu. Efektem
dzia³alnoœci naukowej Profesora jest
autorstwo 2 i wspó³autorstwo 9 monografii oraz ksi¹¿ek technicznych, 10
obowi¹zuj¹cych norm budowlanych,
ponad 300 artyku³ów i referatów naukowych oraz technicznych. Wyg³osi³
wiele wyk³adów, referatów generalnych i przegl¹dowych w uniwersytetach i na konferencjach w Europie oraz
Ameryce, m.in.: w Berlinie, Cottbus,
Eindhoven, Leningradzie, Londynie,
Moskwie, Montrealu, Pary¿u, Rzymie.
Bieg³a znajomoœæ 4 jêzyków obcych
u³atwia Profesorowi szerokie kontakty
miêdzynarodowe.
Wymienione osi¹gniêcia oraz ³¹czenie refleksji badacza i twórczoœci projektanta powoduje, ¿e cieszy siê On
bardzo du¿ym autorytetem w œrodowisku naukowym konstruktorów. Jest
cz³onkiem Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN oraz sekcji konstrukcji: betonowych, stalowych, drewnianych. Jest autorem wielu norm, obecnie
jest cz³onkiem komitetów normalizacyjnych NKP102 i NKP213. Jest te¿
cz³onkiem FIB (F d ration International du Beton) i ASCE (American Society of Civil Engineers). Ponadto w obecnej kadencji zosta³ po raz drugi cz³onkiem Centralnej Komisji do spraw
Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych.
Praca dydaktyczna i organizacyjna,
pozosta³e dwa g³ówne nurty dzia³alnoœci Jubilata, wi¹¿¹ siê w du¿ej mierze
z jego prac¹ w Politechnice Rzeszowskiej.
Profesor przywi¹zuje du¿¹ wagê do
pracy ze studentami. Mimo sta³ego zamieszkania w Warszawie zawsze znajduje dla nich czas. Prace dyplomowe
Profesora ciesz¹ siê du¿ym powodze-

niem, a wiele z nich otrzyma³o nagrodê
w dorocznym konkursie ogólnopolskim. Wykorzystuj¹c wszechstronn¹
wiedzê konstrukcyjn¹ Profesora, wprowadzono w 1994 r. do planu studiów
przedmiot kszta³towanie konstrukcji.
Dzia³alnoœæ organizacyjna prof.
S. Kusia obejmowa³a ró¿norakie funkcje. Podczas pracy w Biurze Studiów
i Projektów Typowych Budownictwa
pe³ni³ funkcje kierownika zespo³u konstrukcji sprê¿onych, póŸniej kierownika Zak³adu Nowych Konstrukcji.
Nastêpnie, w Instytucie Techniki Budowlanej - zastêpcy dyrektora ds. naukowo-technicznych.
Dzia³alnoœæ organizacyjna Jubilata
w Politechnice Rzeszowskiej jest lepiej
znana - szerszemu gronu pracowników
- w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹ rektora
w trzech kadencjach 1987-1990, 1990-1993, 1996-1999, gronu zaœ pracowników Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska dodatkowo z dzia³alnoœci w Radzie Wydzia³u i na stanowisku kierownika Katedry Konstrukcji
Budowlanych. Niektóre aspekty tej
dzia³alnoœci s¹ godne podkreœlenia.
Jako rektor sta³ na stanowisku, ¿e musi
dbaæ o wizerunek Politechniki i o uczelniê jako ca³oœæ, a nastêpnie jednakowo
dbaæ o wszystkie wydzia³y i na takich
przes³ankach opiera³ swoje postêpowanie. Na szczególne uznanie zas³uguje
ryzykowna decyzja z 1987 r. nowo wybranego rektora, aby powstrzymaæ
zwolnienia pozosta³ych jeszcze pracowników kierunku In¿ynieria Œrodowiska i doprowadziæ do ponownego
naboru studentów. Zapobieg³o to zbli¿aj¹cej siê likwidacji kierunku, który
obecnie siê odrodzi³, znacznie wzmocni³ i prowadzi kszta³cenie na poziomie
magisterskim. Inny przejaw trafnych
decyzji to uzyskanie poparcia i dofinansowania z MEN-u i KBN-u rozpoczêtych wczeœniej zamierzeñ inwestycyjnych i nowych.
Przejawem wci¹¿ du¿ej aktywnoœci
Jubilata jest nie tylko przyjêcie w lipcu
1999 r. wyboru na stanowisko przewodnicz¹cego Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa,
lecz pe³na inwencji dzia³alnoœæ na
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rzecz œrodowiska budowlanego w kluczowym okresie dostosowawczym do
konfrontacji i wspó³pracy ze zorganizowanymi œrodowiskami Europy Zachodniej.
Przedstawiona prezentacja dorobku
i osi¹gniêæ Profesora oraz uzyskanych
nagród i odznaczeñ jest dalece niekompletna. Wa¿niejsze dokonania Profesora Stanis³awa Kusia zebrane przez dr.
Jerzego Kerstego to spory maszynopis.
Aby pe³niej przedstawiæ sylwetkê
Profesora, nale¿y podkreœliæ Jego niektóre cechy: aktywnoœæ sportow¹ wci¹¿ zim¹ jeŸdzi na nartach, a latem
¿egluje lub wios³uje; skromnoœæ - nie
oczekuje specjalnego traktowania mimo “wieku i urzêdu”; pogoda ducha ma uœmiech i dobre s³owo dla ka¿dego,
a podczas spotkañ towarzyskich jest
pe³nym werwy i humoru ich uczestnikiem.
W sesji jubileuszowej sympozjum,
po przedstawieniu sylwetki i dokonañ
Jubilata, zabrali g³os zaproszeni goœcie
i uczestnicy sympozjum. Wyst¹pili miêdzy innymi: rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Markowski, przewodnicz¹cy Sekcji
Konstrukcji z Betonu KILiW PAN prof.
dr hab. in¿. Krzysztof Dyduch, przewodnicz¹cy Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN prof. dr hab. in¿.
Jerzy Zió³ko. Stosowne ¿yczenia przes³ali prof. Andrzej M. Brandt, przewodnicz¹cy Komitetu In¿ynierii L¹dowej
i Wodnej PAN, prof. Andrzej Ajdukiewicz, przewodnicz¹cy Komitetu Nauki
PZITB. W ciep³ych s³owach i z uznaniem dla wielostronnej dzia³alnoœci Jubilata wypowiadali siê liczni uczestnicy
sesji: profesorowie - przedstawiciele
uczelni, redaktorzy naczelni “In¿ynierii i Budownictwa” (prof. Kuœ jest redaktorem pisma od 1963 r.) i “Przegl¹du
Budowlanego”, przedstawiciele stowarzyszeñ oraz firm, przyjaciele.
Mniej oficjalne, wspomnieniowe
wyst¹pienia mia³y miejsce podczas
uroczystej kolacji, która odby³a siê
w klubie “Plus”.
Adam Reichhart
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Rekrutacja na studia w Politechnice Rzeszowskiej
Rekrutacjê na wszystkie kierunki studiów dziennych i zaocznych w roku akademickim 2000/2001 przeprowadzono
na podstawie konkursu ocen ze œwiadectw dojrza³oœci
wed³ug zasad ustalonych przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 18 listopada 1999 r. Szczegó³owe kryteria
przyjêæ by³y zbli¿one do zasad obowi¹zuj¹cych w latach
ubieg³ych. Nabór kandydatów na studia poprzedzono szeroko prowadzon¹ od listopada 1999 r. akcj¹ informacyjn¹ o zakresie kszta³cenia w Politechnice Rzeszowskiej i zasadach
przyjêæ. Odpowiednie materia³y przekazano do szkó³ œrednich oraz zamieszczono w prasie lokalnej. Do akcji informacyjnej w³¹czy³ siê równie¿ Samorz¹d Studencki Politechniki
Rzeszowskiej, który by³ organizatorem w okresie 11-12 lutego 2000 r. II Targów Edukacyjnych. Akcjê informacyjn¹
kontynuowano równie¿ w telewizji regionalnej (Rzeszów,
Mielec) oraz w Akademickim Radiu “Centrum” Politechniki
Rzeszowskiej. Celem poprawy organizacji przebiegu prac
zwi¹zanych z rekrutacj¹ zakupiono dodatkowe urz¹dzenie
do komputerowego odczytu danych z formularzy podañ kandydatów na studia.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac, w lipcu
2000 r. prowadzono nabór na studia dzienne. Ogó³em na studia zg³osi³o siê 4930 kandydatów (w roku ubieg³ym 6263),
przyjêto 3622 osoby (w roku ubieg³ym 3705 osób - dotyczy
przyjêæ w lipcu). Du¿y spadek liczby kandydatów zanotowano g³ównie na kierunku zarz¹dzanie i marketing, na który
zg³osi³y siê ogó³em 1684 osoby (w roku ubieg³ym 2438 osób
przy porównywalnym limicie przyjêæ). Szczegó³owe wyniki
przyjêæ s¹ zamieszczone ni¿ej w tabeli.
Przy rekrutacji na r.ak. 2000/2001 obowi¹zywa³ system
³¹czenia egzaminów dojrza³oœci z postêpowaniem kwalifikacyjnym na Politechnikê Rzeszowsk¹. Z tytu³u przyst¹pienia do egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i chemii
z udzia³em nauczyciela akademickiego Politechniki Rzeszowskiej w postêpowaniu kwalifikacyjnym doliczano, niezale¿nie od punktów uzyskanych za oceny na œwiadectwie
dojrza³oœci, do 5 pkt (3 punkty za przyst¹pienie do egzaminu
pisemnego i 2 punkty za przyst¹pienie do egzaminu ustnego
z danego przedmiotu). Dodatkowych punktów nie honorowano przy ubieganiu siê na Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketin-

Rekrutacja na r. ak. 2000/2001 - lipiec 2000 r., studia dzienne

Wydzia³
kierunek studiów
specjalnoæ
WBMiL
mechanika i budowa maszyn
- informatyka w zarz¹dzaniu przeds.
- komput. wspom. proc. techn.
- lotnictwo
- mechatronika
- organizacja i zarz¹dzanie w przemyœle
- pojazdy samochodowe
- specjalnoœci w Stalowej Woli

Liczba
Wymaga- przyjêLiczba
Liczba
Limit
na tych
dopusz- liczba
przyjêæ* kandydatów czonych punktów z kierunku
macierz.

Liczba
przyjêtych
z innych
kierunków

Liczba
punktów
dla kandydat. z
innych
kierunków

m-1200

Ogó³em Przyjê- Liczba
liczba ci przyjêprzyjê- w ra- tych
tych - mach ogó³em
studia odwo- w lipcu
dzienne ³añ** 2000***

200
150
200
200
200
150
100

135
58
97
41
174
195
98

128
57
92
38
169
182
94

27
26
24
24
29
23
26

128
57
92
38
169
182
94

145
26
9
11
85
20
-

42
29
24
24
40
25
-

273
83
101
49
254
202
94

1
-

274
83
101
49
254
202
94

m - 400
m - 200

408
830
116

404
818
9

23
51
26

404
248
97

58
-

46
-

462
248
97

1
-

462
249
97

WCh
technologia chemiczna
in¿ynieria materia³owa

m - 300
m - 75

228
28

224
28

30
30

220
23

30
11

30
30

250
34

-

250
34

WBiIŒ
budownictwo
in¿ynieria œrodowiska

m - 350
m - 350

467
371

459
364

37
28

367
362

-

-

367
362

1
-

368
362

WZiM
zarz¹dzanie i marketing
zarz¹dzanie i marketing - stud. pol.-fr.

m - 500
l - 100

1497
187

1485
186

49
42

609
129

-

-

609
129

3
2

612
131

3 475

4930

4825

-

3219

395

-

3614

8

3622****

WE
elektrotechnika
informatyka
- informatyka w Jaros³awiu

R a z e m:

* m - studia magisterskie, l - studia licencjackie.
** Ogó³em wp³ynê³y &! odwo³ania, w tym 8 zasadnych przed³o¿onych przez UKR z wnioskiem do JM Rektora o podjêcie pozytywnych decyzji.
*** W ogólnej liczbie przyjêtych osób s¹ uwzglêdnione osoby, które przyst¹pi³y do egzaminów maturalnych ³¹czonych z postêpowaniem kwalifikacyjnym na PRz.
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Wyniki rekrutacji lipcowej
Liczba osób przyjêtych na I rok
studiów,
zdawa³y egzamin
Wydzia³/kierunek studiów/specjalnoæ dojrza³ociktóre
³¹czony z postêpowaniem kwalifikacyjnym na PRz

Studenci przyjêci
na I rok studiów dziennych
Wg pochodzenia spo³ecznego [%]
robotnicze
inteligenckie
ch³opskie

55
35,8
9,2

WBMiL
mechanika i budowa maszyn
- informatyka w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem
- komp. wspom. proc. techn.
- specjalnoœci prowadzone w Stalowej Woli
- lotnictwo
- mechatronika
- organizacja i zarz¹dzanie w przemyœle
- pojazdy samochodowe
R a z e m:
WE
elektrotechnika
informatyka
WBiIŒ
budownictwo
in¿ynieria œrodowiska
WCh
technologia chemiczna
in¿ynieria materia³owa

Wg ukoñczonej szko³y redniej [%]

licea ogolnokszta³c¹ce
licea zawodowe
technika

41
22
37

Wg województw (miejsca zamieszkania) [%]

podkarpackie
lubelskie
ma³opolskie
œwiêtokrzyskie
inne

kobiety
mê¿czyŸni

Wg p³ci [%]

19

73,9
12,0
9,0
2,8
2,3

35
65

gu. Podstaw¹ do doliczenia odpowiedniej liczby punktów
w postêpowaniu kwalifikacyjnym by³o uzyskanie ocen co
najmniej dostatecznych. Na r.ak. 2000/2001 uczelnia podpisa³a w tej sprawie porozumienia z 22 szko³ami œrednimi województwa podkarpackiego. Do egzaminów z udzia³em 34
nauczycieli akademickich Politechniki przyst¹pi³o 789 uczniów. Na studia dzienne w rekrutacji lipcowej zosta³o przyjêtych 346 osób na kierunki i specjalnoœci wed³ug tabeli
powy¿ej.
W zwi¹zku z wiêkszymi mo¿liwoœciami kszta³cenia na
studiach dziennych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziale Chemicznym ni¿ liczba przyjêtych osób,

17
9
4
6
2
13
22
73
96
82
50
30
13
2

w lipcu 2000 r. uczelnia og³osi³a rekrutacjê uzupe³niaj¹c¹ na
kierunek mechanika i budowa maszyn - specjalnoœci: komputerowe wspomaganie procesów technologicznych, lotnictwo, mechatronika - oraz na kierunki: technologia chemiczna i in¿ynieria materia³owa. W wyniku dodatkowej rekrutacji przyjêto 224 osoby. Szczegó³owe wyniki rekrutacji
obrazuje tabela na s. 20. Wyniki rekrutacji na studia zoczne
zmieszczono w tabeli poni¿ej.
Na studia magisterskie uzupe³niaj¹ce przyjêto ogó³em
953 osoby.
Politechnika Rzeszowska od dziesiêciu lat prowadzi rekrutacjê g³ównie na podstawie konkursu ocen ze œwiadectw

Rekrutacja na studia zaoczne w r.ak. 2000/2001

Wydzia³ /

Wstêpny
Liczba
kierunek studiów / specjalnoæ limit przykandydatów
jêæ

WBMiL
mechanika i budowa maszyn
- informatyka w zarz¹dzaniu przedsiêb.
- komp. wspom. proc. techn.
- mechatronika
- organizacja i zarz¹dzanie w przemyœle
- pojazdy samochodowe
WE
elektrotechnika
informatyka
Rzeszów
Jaros³aw
WCh
technologia chemiczna
WBiIŒ
budownictwo
in¿ynieria œrodowiska
WZiM
zarz¹dzanie i marketing
Rzeszów
Jaros³aw
Le¿ajsk
R a z e m:

Liczba
dopuszczonych

Liczba przyjê- Liczba przyjêOgó³em
Wymagana
tych
tych
liczba
liczba punz
kierunku
maz
kierunków
przyjêtych
któw
cierzystego alternatywnych

800
116
34
11
47
86

83
26
11
36
58

20
20
20
20
20

83
26
11
36
58

9
2
1
1
3

92
28
12
37
61

118

101

24

101

13

114

232
63

214
50

36,5
23

159
50

-

159
50

75

24

23

20

23

-

23

200
200

160
122

136
107

18
18

136
107

-

136
107

195
68
84
1 360

188
55
67
1 155

23
23
23

188
55
67
1 100

1
30

189
55
67
1 130

150
150

220

1795
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Rekrutacja uzupe³niaj¹ca na studia dzienne
w r.ak. 2000/2001

Wydzia³
kierunek studiów
specjalnoæ

WBMiL
mechanika i budowa maszyn
- komp. wspom. proc. techn.
- lotnictwo
- mechatronika
- specjalnoœci w Stalowej
Woli
WCh
technologia chemiczna
in¿ynieria materia³owa

Liczba
Liczba WymaPrzyjêci kandyd.
dopusz- ga-na
Wstêpw naboczo- liczba
ny limit
rze
lipiec
punnych
przyjêæ
2000 * uzuosób któw
pe³n.

150
200
200

300
75

Ogó³e
Razem m liczba
liczba
przyjê- przyjêtych tych na
osób kieruwrze- nek sieñ studia
2000 dzienne

83
101
49

59
33
50

56
32
46

25
24
24

56
32
46

139
133
95

94

15

10

31

10

104

250
34

79
13

74
11

30
30

70
10

320
44

dojrza³oœci. Przyjêty sposób naboru na studia stwarza wiêksz¹ dostêpnoœæ do studiów wszystkim pragn¹cym podj¹æ naukê.
Doœwiadczenia uczelni wykazuj¹, ¿e ok.
50% m³odzie¿y przyjêtej na I rok studiów
nie wywi¹zuje siê z wymagañ stawianych
studentom. Celem pomocy m³odzie¿y
w wyrównaniu zakresu wiedzy z podstawowych przedmiotów œcis³ych uczelnia
co roku we wrzeœniu organizuje odp³atne
kursy przygotowawcze z matematyki, fizyki i chemii. W bie¿¹cym roku kurs odby³
siê w terminie od 4 do 22 wrzeœnia 2000 r.
Uczestniczy³o w nim 579 osób, z których
wiêkszoœæ bra³a udzia³ w zajêciach z matematyki i fizyki. Zajêcia by³y prowadzone
przez doœwiadczonych nauczycieli akademickich uczelni. Realizowany program
dostosowano do wymagañ stawianych na
poszczególnych kierunkach studiów.
Jerzy Potencki

Sprostowanie
W numerze 9/2000 Gazety Politechniki do wywiadu z Profesorem Zdzis³awem Hippe (str. 14-16), przeprowadzonego z okazji
Jego 45-lecia pracy zawodowej, wkrad³ siê “chochlik komputerowy”, który w ostatniej chwili na str. 15 u góry usun¹³ fragment wypowiedzi pana Profesora, a na dole powtórzy³ tekst ze str. 16. Bar-

dzo serdecznie przepraszamy Szanownego Jubilata, autorów wywiadu oraz zespó³ redakcyjny Gazety Politechniki i jej Czytelników.
Jednoczeœnie zamieszczamy pe³n¹ odpowiedŸ pana Profesora na
pytanie, jak ocenia swoj¹ pracê w Politechnice Rzeszowskiej.
W imieniu Oficyny Wydawniczej PRz
mgr Barbara Mazewska

Za du¿e osi¹gniêcie uwa¿am utworzenie szko³y naukowej z zakresu informatyki chemicznej, znanej zarówno w kraju,
jak i na œwiecie. Od pocz¹tku bowiem mojej pracy w Politechnice Rzeszowskiej
podjêliœmy w szerszym gronie wspó³pracowników badania, które uzupe³nia³y
najczêstsze zastosowania informatyki
w chemii, tzn. w chemii kwantowej. Chemia kwantowa nie inspiruje jednak rozwoju samej informatyki; jest jedynie obszarem sprawdzania ulepszeñ wybranych
metod obliczeniowych. Ponadto od dawna jest obiektem badañ prowadzonych
w wielu uczelniach w kraju, zw³aszcza
w Toruniu, Warszawie, Wroc³awiu, Poznaniu i Krakowie. Wype³niaj¹c zatem
ogromn¹ lukê w zakresie specyficznych
zastosowañ informatyki w polskiej chemii, podjêliœmy badania z dziedziny chemicznych zastosowañ rozpoznawania
obrazów, komputeryzacji metod analitycznych, projektowania syntez i symulacji
reakcji chemicznych, komputerowej
interpretacji widm molekularnych, prognozowania w³aœciwoœci zwi¹zków chemicznych itp. Tej szerokiej dziedzinie
badañ nadaliœmy (z podpowiedzi prof.
J.E. Dubois z Uniwersytetu VII w Pary¿u)
nazwê informatyka chemiczna. Zainicjowane przez nas polskie badania naukowe,

a przede wszystkim uzyskane wyniki, zaowocowa³y uznaniem naszego oœrodka za
jeden z wa¿niejszych centrów badañ
w tzw. chemii obliczeniowej i spowodowa³y zaproszenie do uczestnictwa
w dwóch œwiatowych przegl¹dach systemów informatycznych do symulacji reakcji chemicznych i projektowania syntez
(Helsinki 1989; Getynga 1994). Muszê
podkreœliæ, ¿e w osi¹gniêciu obecnego poziomu naszych prac pomog³a nam wieloletnia wspó³praca naukowa z Uniwersytetem Technicznym w Monachium,
która doprowadzi³a do rozbudowy modelu matematycznego chemii konstytucyjnej Ugiego-Dugundjiego (jest on
podstaw¹ inteligentnych systemów symulacyjnych generuj¹cych nowe, nieopisane
jeszcze reakcje chemiczne), budowy
w³asnych, nowych narzêdzi do symulacji
(SCANMAT, SCANCHEM, CSB), i ostatnio - organizacji niemiecko-polskich warsztatów naukowych nt. chemii kombinatorycznej i reakcji wielokomponentowych, a tak¿e wydania monografii wspó³redagowanej z prof. Ivarem K. Ugim, kandydatem Niemiec do nagrody Nobla w ubieg³ym roku. Opracowane pod moim
kierunkiem oryginalne systemy informatyczne do wspomagania badañ chemicznych i nauczania chemii s¹ wdro¿one

w wielu instytucjach naukowych oraz
uczelniach Polski, Finlandii, Francji, Holandii, Japonii, Niemiec, Rosji, Szwecji,
Ukrainy i USA. Utworzenie szko³y naukowej z zakresu informatyki chemicznej
wi¹za³o siê równie¿ z inspiracj¹ i opiek¹
naukow¹ dwóch rozpraw habilitacyjnych oraz promotorstwem 16 doktoratów
(w tym 9 z wyró¿nieniem), zarówno w³asnych wspó³pracowników, jak i osób z innych oœrodków naukowych oraz przemys³owych. Mia³o istotny wp³yw na pozycjê
Katedry Informatyki Chemicznej i Chemii
Fizycznej oraz uznanie jej znaczenia
w komputeryzacji badañ chemicznych.
Od pewnego czasu moje zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê na badaniach
zwi¹zanych z uczeniem maszynowym,
sztuczn¹ inteligencj¹, systemami in¿ynierii wiedzy oraz inteligentnymi systemami
informatycznymi dla nauk przyrodniczych i pokrewnych, a tak¿e dla biznesu,
marketingu i zarz¹dzania. Rozwijana pod
moim kierunkiem technologia systemów
ekspertowych oraz in¿ynieria wiedzy stanowi obecnie jeden z wa¿niejszych elementów prac badawczych prowadzonych
w Katedrze, uwieñczonych realizacj¹ projektów badawczych Komitetu Badañ Naukowych w tej dziedzinie.
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JESZCZE TYLKO MIESIAC
,
TRWA KONKURS
'
/
O ZLOTE
PIORO
MILENIJNE
/ STUDENCKI
NA NAJLEPSZY ARTYKUL
Nagrodami w konkursie s¹:
I Nagroda - Z³ote Pióro Milenijne
(pióro wieczne z limitowanej serii “PARKER 2000”),
II Nagroda - Srebrne Pióro Milenijne
(pióro wieczne z limitowanej serii “PARKER 2000”),
III Nagroda - Album/ksi¹¿ka (5 równorzêdnych nagród trzecich).

Regulamin
1. W konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy student Politechniki Rzeszowskiej, który w wyznaczonym terminie z³o¿y napisany przez siebie artyku³ na dowolny temat. Preferowane bêd¹ tematy o charakterze edukacyjnym, spo³ecznym i gospodarczym.
2. Artyku³ powinien zawieraæ dane identyfikacyjne autora:
 imiê, nazwisko,
 rok studiów,
 nazwê wydzia³u.
Dane te nale¿y umieœciæ w lewym górnym rogu arkusza.
3. Praca nie powinna przekraczaæ objêtoœci maks. 3 stron formatu A-4, czcionka nie powinna byæ mniejsza ni¿ 12 pkt, odstêp 1,5 wiersza. Mile widziane elementy ilustracyjne (tablice, wykresy).
4. Teksty nie mog¹ byæ nigdzie wczeœniej publikowane ani nagradzane - gatunek publicystyczny dowolny.
5. Prace bêd¹ oceniane pod wzglêdem oryginalnoœci, stylistycznym i jêzykowym.
6. Artyku³y nale¿y sk³adaæ na dyskietce z pe³nym wydrukiem komputerowym w pokoju 105, bud. A - Rektorat (dyskietki
nale¿y opisaæ).
7. Artyku³y s¹ systematycznie publikowane na ³amach “Gazety Politechniki” pocz¹wszy od marca 2000 r.
8. Termin sk³adania prac konkursowych up³ywa z dniem 30 listopada 2000 r.
9. Og³oszenie wyników konkursu i uroczyste wrêczenie nagród: styczeñ 2001 r.
Organizator konkursu:
REDAKCJA “GAZETY POLITECHNIKI”
ul. W. Pola 2, pokoj 105, 35-959 Rzeszów
tel. 86-51-255, 85-412-60
przy wspó³pracy:
u Samorz¹du Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej
u Studenckiego Ko³a Naukowego Reklamy

ZAPRASZAMY
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konkurs

Marcin Gêbarowski
V rok
Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu

Ukryta glebia
'
piosenek disco polo
/

Nurt piosenki disco polo narodzi³ siê
w naszym kraju wraz z upadkiem komunizmu. Piosenka chodnikowa, bo
tak j¹ pocz¹tkowo nazywano, od razu
zyska³a szerokie rzesze zwolenników.
Kasety z jej radosnymi i skocznymi rytmami mo¿na by³o kupiæ prawie
na wszystkich ulicznych straganach.
Nowa fala w polskiej piosence szybko
dotar³a do telewizji, gdzie na pocz¹tku
emitowano prymitywne teledyski, które w nied³ugim czasie œpiewa³a ca³a
Polska (np. s³ynne “Myde³ko Fa”).
Z czasem coraz wiêcej artystów, zafascynowanych nowo powsta³ym gatunkiem, zaczê³ o t w orzyæ kolej ne
kompozycje. Do dzisiaj skomponowano kilka (a mo¿e nawet kilkanaœcie) tysiêcy piosenek. Niestety, z ich emitowania wycofa³y siê prawie wszystkie
stacje radiowe i telewizyjne (na szczêœcie, niez³omnie jedna z komercyjnych
stacji telewizyjnych od lat w niedzielne
poranki gromadzi przed ekranami miliony naszych rodaków). Na przestrzeni
ostatnich lat utwory disco polo by³y
czêsto krytykowane. Zarzucano im
zbytni¹ prostotê oraz brak jakichkolwiek wartoœci artystycznych. Postaram
siê tym opiniom zaprzeczyæ. W tym
celu dokonam analizy tekstów przebojów czêsto emitowanych i nale¿¹cych
ju¿ do klasyki tego gatunku (tak, nie
bójmy siê u¿yæ tego okreœlenia - “klasyki”). Poka¿ê g³êbiê s³ów piosenek disco
polo. Piosenek, które potrafi¹ bawiæ,
rozœmieszaæ, ale równie¿ wzruszaæ
i pobudzaæ do refleksji.
Pierwszy tekst, który zdecydowa³em siê omówiæ, przedstawia rozterk i m³o d ej k o b i e t y. Rozpalona

namiêtnoœci¹, bezskutecznie próbuje
pobudziæ obiekt swoich mi³osnych afektów (którym zapewne jest m¹¿). Ju¿
w pierwszej zwrotce nasza uwaga zostaje zwrócona na ró¿nice wieku bohaterów utworu (œwiadcz¹ o tym s³owa:
“... ty stary dziadzie”, wielokrotnie póŸniej z gorycz¹ powtarzane). Poprzez zastosowanie anafory w kilku kolejnych
strofach (“On zimny, on zimny, ona
gor¹ca...”) autor stara siê wyeksponowaæ ró¿nicê temperamentów obojga
nieszczêœliwych partnerów. Ich zbli¿eniu nie pomaga nawet subtelne “tr¹canie” niewiasty, która zdesperowana
oziêb³oœci¹ kochanka, k³adzie na nim
swoj¹ lew¹ rêkê. W kolejnych zwrotkach dowiadujemy siê, ¿e to nie wystarcza. Dlatego kobieta k³adzie na nim
praw¹ rêkê, wreszcie obydwie nogi.
Niestety, na nic jej zabiegi. Ostateczny
akt desperacji zostaje przedstawiony
w refrenie (“I ca³e cia³o na niego k³adzie...”), który autor dla pokazania powagi sytuacji powtarza dwukrotnie.

ON ZIMNY?!
On zimny, on zimny, ona gor¹ca
On nie chce, on nie chce, ona go tr¹ca.
I lew¹ r¹czkê na niego k³adzie
Ruszaj siê, ruszaj siê, ty stary dziadzie.
On zimny, on zimny, ona gor¹ca
On nie chce, on nie chce, ona go tr¹ca.
I praw¹ r¹czkê na niego k³adzie
Ruszaj siê, ruszaj siê, ty stary dziadzie.
On bardzo zimny, ona gor¹ca
On wcale nie chce, ona go tr¹ca.
I ca³e cia³o na niego k³adzie
Ruszaj siê, ruszaj siê, ty stary dziadzie.
I ca³e cia³o na niego k³adzie
Ruszaj siê, ruszaj siê, ty stary dziadzie.

On zimny, on zimny, ona gor¹ca
On nie chce, on nie chce, ona go tr¹ca.
I lew¹ nó¿kê na niego k³adzie
Ruszaj siê, ruszaj siê, ty stary dziadzie.
On zimny, on zimny, ona gor¹ca
On nie chce, on nie chce, ona go tr¹ca.
I praw¹ nó¿kê na niego k³adzie
Ruszaj siê, ruszaj siê, ty stary dziadzie.
On bardzo zimny, ona gor¹ca
On wcale nie chce, ona go tr¹ca.
I ca³e cia³o na niego k³adzie
Ruszaj siê, ruszaj siê, ty stary dziadzie.
I ca³e cia³o na niego k³adzie
Ruszaj siê, ruszaj siê.

W analizowanym tekœcie przebrzmiewa ton g³êbokiej goryczy rozmi³owanej kochanki, nie znajduj¹cej
ujœcia dla swojego temperamentu. Myœlê, ¿e nie bêdzie nadinterpretacj¹, je¿eli przes³anie tego utworu odczytamy
jako przestrogê przed zawieraniem maria¿y z rozs¹dku, które s¹ wbrew naturze.
Utwór jest oryginalnie skomponowany. Pierwszy, drugi i czwarty wers
ka¿dej zwrotki to niejako powtarzalny
refren, a zarazem opis dramatycznej sytuacji. Autor, kolejno przytaczaj¹c poszczególne elementy cia³a zatraconej
w zmys³ach kobiety, u¿ywaj¹c zdrobnieñ, stara siê subtelnie ukazaæ zespolenie jej zmys³ów. Piosenka, mimo swej
pozornej prostoty, przyci¹ga rytmicznym brzmieniem oraz utrzymanym
w klasycznych rygorach rymem.
Kolejny tekst, jak wiêkszoœæ utworów tego gatunku, porusza tematykê
mi³osn¹. Ju¿ na samym pocz¹tku
odbiorca zostaje zaskoczony s³owami
rodem z piosenki w³oskiej (“Ma Ma Ma
Ma Ma Mia”). Okazuje siê, ¿e mi³oœæ
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jest zbyt silnym uczuciem, by znaleŸæ
dla niej s³owa w jêzyku polskim. Druga
zwrotka ods³ania smutek i pragnienia
zakochanego m³odzieñca, który
niczym bohater romantyczny: kocha
i cierpi (nawi¹zanie do klasyki literatury). Zwracaj¹c siê do obiektu
swoich westchnieñ, targany g³êbokim
uczuciem, wyznaje bezsensownoœæ
swojego istnienia (“Moje ¿ycie w gruzach leg³o”). Dla podkreœlenia prze¿yæ
m³odego nieszczêœnika przywo³any
zostaje Amor - rzymski bóg mi³oœci.
Postaæ amorka, nagiego ch³opca z ³ukiem i strza³ami, stanowi tu niejako
sta³y motyw, wokó³ którego autor
niezmiennie kr¹¿y.
WSZYSTKO PRZEZ
TWOJE CIA£O
Ma Ma Ma Ma Ma Mia
Amorek skrzyd³a swe dziœ rozwija
Ma Ma Ma Ma Ma Mia
Ktoœ mi do serca siê dziœ dobija
Zwariowa³em na twym tle
Coœ mnie w Tobie tak urzek³o
Amor ze snu zbudzi³ siê
Moje ¿ycie w gruzach leg³o
To mi nie wygl¹da
Na styl i szyk Jamesa Bonda
To wszystko przez to Twoje cia³o
Tak moje serce oszala³o
Jak wariat wci¹¿ o Tobie marzê
Odk¹d w bikini sz³aœ po pla¿y
Bo wszystko przez to Twoje cia³o
Co s³oñce tylko dotyka³o
Tak mi na mi³oœæ siê zebra³o
¯e a¿ ¿al w do³ku œciska mnie – tak pragnê Ciê
Ma Ma Ma Ma Ma Mia
Amorek skrzyd³a swe dziœ rozwija
Ma Ma Ma Ma Ma Mia
Ktoœ mi do serca siê dziœ dobija

Kolejne wersy przynosz¹ odpowiedŸ wybranki, która jest nowoczesn¹
kobiet¹ ogl¹daj¹c¹ filmy sensacyjne.
Z jej s³ów wynika, ¿e postawa adoratora
nie wywar³a na niej korzystnego wra¿enia. Jest to dama rozmi³owana w zbytkach, zdecydowanie preferuj¹ca mniej
romantyczne sposoby zabiegania
o swoje wzglêdy. Odbiorca mo¿e siê
tylko domyœlaæ, ¿e ma ona na myœli
szybkie samochody, dalekie podró¿e
i ¿ycie pe³ne wra¿eñ (jak ma to miejsce
w filmach z superagentem Jamesem
Bondem).

Zdesperowany kochanek wyjaœnia
przyczynê swojego ob³êdu. Jest ni¹
cia³o dziewczyny, które po raz pierwszy zobaczy³ na nadmorskiej pla¿y.
Zatem jest to mi³oœæ nag³a, od pierwszego wejrzenia. Dziewczyna ubrana
w sk¹py, dwuczêœciowy kostium k¹pielowy ca³kowicie zaw³adnê³a umys³em
m³odego cz³owieka. Oczarowany jej
wdziêkiem jest bliski ob³êdu. Jego têsknota powodowana chêci¹ zrealizowania najskrytszych marzeñ przybiera
formê poetyckiego obrazu. W s³owach:
“Co s³oñce tylko dotyka³o...” przywo³any zostaje ¿ar gor¹cej pla¿y, b³êkitne niebo i zmys³owoœæ cia³a niewiasty.
Zakochany nieszczêœnik odczuwa
g³êboki smutek i cierpienie, wymownie
przedstawiaj¹c stan swojej duszy (“¯e
a¿ ¿al w do³ku œciska mnie...”).
W analizowanym tekœcie mamy
g³êboko zarysowan¹ skomplikowan¹
sylwetkê psychologiczn¹ bohatera.
M³odzieñca ogarniêtego najg³êbszym
porywem serca - mi³oœci¹ (niestety tylko platoniczn¹). Jego los i bezradnoœæ
wzruszaj¹. Utwór zdecydowanie wyrasta poza inne piosenki poruszaj¹ce tê tematykê. Poprzez przedstawione w nim
bogactwo wra¿eñ i doznañ nieszczêœliwego kochanka odczytujemy przes³anie utworu: mi³oœæ - jeœli nie koñczy
siê szczêœliwie i nie przynosi radoœci to nie znaczy, ¿e jest p³ytka i bezsensowna.
Wybrane przyk³ady tekstów piosenek nie s¹ w stanie ukazaæ ca³oœci problemów i zjawisk poruszanych w tych
piêknych, wzruszaj¹cych utworach.
Twórczoœæ disco polo charakteryzuje
potoczny jêzyk, prostota wypowiedzi,
wspó³czucie dla krzywdy ludzkiej - ¿ycie ludzi w jego codziennych, pospolitych przejawach. Autorzy staraj¹ siê
przedstawiaæ w³asne problemy, niepokoje, prawdê o naszym wspó³czesnym
œwiecie, rozwa¿aj¹ potê¿n¹ moc mi³oœci.
Mam nadziejê, ¿e dokonana analiza
dwóch krótkich tekstów udowodni³a, ¿e
na pozór proste piosenki disco polo
mog¹ nieœæ g³êbokie przes³ania. Nale¿y
siê tylko ws³uchaæ w ich taneczny rytm
i trochê pomóc w³asnej wyobraŸni.
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Fraszki
Stanis³awa Siekañca
NA ŒWIECZNIKU
Jaœnieæ by siê
zawsze chcia³o
by siê przy tym
nie topnia³o.

WYJ¥TKIEM
KSIÊ¯YC
Ma³ym cieszy siê poklaskiem
ten, kto œwieci
cudzym blaskiem.

WAGA S£OWA
Gdy ciê¿ka wymowa,
trzeba wa¿yæ s³owa.

TONY DZWONÓW
Ka¿dy dzwon
ma swój ton.

NA REZERWY
Pobudkê róbmy
bez przerwy,
bo jeszcze drzemi¹
rezerwy.
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PRASA O POLITECHNICE

13
lipc a
2000 r. Rzeczpospolita poinformowa³a o rozwi¹zaniu przez MEN
zespo³u, który pod przewodnictwem wiceministra Jerzego Zdrady pracowa³ nad
utworzeniem uniwersytetu w Rzeszowie.
Rzecznik prasowy MEN poinformowa³a,
¿e decyzja ta by³a spowodowana wycofaniem siê z udzia³u w zespole Politechniki
Rzeszowskiej, a za ni¹ UMCS i AR. Wycofanie projektu nie oznacza zaprzestania
dzia³añ nad utworzeniem uniwersytetu
w Rzeszowie. W Sejmie znajduj¹ siê dwa
wnioski w tej sprawie, autorstwa pos³ów
AWS i SLD. ¯aden z tych wniosków nie
przewiduje Politechniki Rzeszowskiej
w strukturze przysz³ego uniwersytetu.

5 lipca 2000 r.
ukaza³ siê na
³amach GW artyku³ poœwiêcony
historii d¹¿eñ do utworzenia uniwersytetu w Rzeszowie. Wiosn¹ zrodzi³ siê
rz¹dowy projekt ustawy o powo³aniu
uniwersytetu w Rzeszowie na bazie
czterech uczelni: WSP, PRz, filii
UMCS i wydzia³u ekonomicznego krakowskiej AR - czytamy. Tymczasem
PRz stanowczo sprzeciwi³a siê wejœciu
w strukturê uniwersytetu. Wiadomo ju¿,
¿e projekt MEN zosta³ przedstawiony Radzie G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego,
jednak szanse na utworzenie uniwersytetu jeszcze w tym roku s¹ niewielkie. Podobn¹ informacjê zamieœci³y N i SN.
***

Klêsk¹ koncepcji ministra Handkego nazwa³ Marsza³ek Województwa
Podkarpackiego, Bogdan Rzoñca, decyzjê MEN o rozwi¹zaniu Zespo³u ds.
Utworzenia Uniwersytetu w Rzeszowie
- informuje GW 14 lipca 2000 r. Marsza³ek wierzy w mo¿liwoœæ przedstawienia w Sejmie projektu poselskiego,
zak³adaj¹cego powo³anie uniwersytetu
z potencja³u rzeszowskich uczelni,

z wy³¹czeniem PRz. Podobne stanowisko
w tej sprawie zaj¹³ Wies³aw Ciesielski pose³ SLD.

nie od nowa rozmowy z rzeszowskimi
szko³ami wy¿szymi na temat zasad
powo³ania w Rzeszowie nowej uczelni.

***

***

Na pocz¹tku lipca br. Rada Miasta zgodzi³a siê sprzedaæ Politechnice Rzeszowskiej budynek by³ego internatu Zespo³u
Szkó³ Mechanicznych, który do tej pory
uczelnia dzier¿awi³a. Tymczasem wojewoda podkarpacki wszcz¹³ postêpowanie
zmierzaj¹ce do stwierdzenia niewa¿noœci
uchwa³y - poinformowa³a GW 4 sierpnia
2000 r. Je¿eli wojewoda nie zaopiniuje
pozytywnie uchwa³y, Politechnika straci
szansê na powiêkszenie bazy mieszkaniowej dla 400 studentów.

Spotkanie po latach - to tytu³ artyku³u,
jaki ukaza³ siê na ³amach N 12 wrzeœnia
2000 r. W ZjeŸdzie Absolwentów WSI
i PRz wziê³o udzia³ kilkuset absolwentów. Dynamiczny rozwój uczelni
przedstawi³ w swoim wyst¹pieniu rektor PRz, prof. Tadeusz Markowski,
który niegdyœ sam, jako student, przemierza³ korytarze placówki. W trakcie
Zjazdu przyjêto statut oraz wybrano
w³adze Stowarzyszenia Absolwentów
PRz, którego prezesem zosta³ Jan Rusin,
absolwent Wydzia³u Elektrycznego.
Uczestnicy Zjazdu zwiedzili obiekty Politechniki. Spotkanie zakoñczy³o siê uroczystym bankietem.

11 l i pca
2000 r. DP
zamieœci³ informacjê na temat organizowanego przez
Politechnikê zjazdu absolwentów, który
odbêdzie siê 9 wrzeœnia br. Uroczystoœæ
ta ma zainaugurowaæ obchody jubileuszu
50-lecia wy¿szego szkolnictwa technicznego w Rzeszowie.

Indeks dl a
spóŸnialskich to tytu³ artyku³u,
który ukaza³ siê na ³amach N 11 lipca
2000 r. Prawie na wszystkich uczelniach zakoñczono egzaminy wstêpne
i og³oszono listy przysz³ych studentów.
W tym roku o miejsca w Politechnice
Rzeszowskiej ubiega³o siê oko³o piêciu
tysiêcy kandydatów. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê kierunki: zarz¹dzanie i marketing oraz informatyka.
***
Nowy minister edukacji Edmund
Wittbrodt uwa¿a, ¿e najwa¿niejsze s¹
argumenty merytoryczne, przemawiaj¹ce za uniwersytetem w Rzeszowie
i tylko one bêd¹ brane pod uwagê - poinformowa³y N 26 lipca 2000 r. Jak wynika z artyku³u, od wrzeœnia MEN rozpocz-

Politechnika
Rzeszowska
bêdzie musia³a
stan¹æ do przetargu na zakup budynku, który miasto przeznaczy³o na akademik - poinformowa³y SN 17 sierpnia
br. Decyzj¹ wojewody podkarpackiego
Rada Miasta Rzeszowa prawdopodobnie
bêdzie musia³a zweryfikowaæ uchwa³ê
w sprawie sprzeda¿y Politechnice Rzeszowskiej budynku by³ego internatu Zespo³u Szkó³ Mechanicznych przy ul. Hetmañskiej. Budynek ma zostaæ sprzedany
w drodze przetargu.
***

W dniu 5 wrzeœnia br. SN poinformowa³y, ¿e od nowego roku akademickiego
wzrosn¹ op³aty za studia zaoczne. W Politechnice Rzeszowskiej na najdro¿szym kierunku - informatyce - semestr
studiowania w trybie zaocznym w ubieg³ym roku kosztowa³ 1300 z³,
a w tym o 100 z³ wiêcej. Podwy¿ki te s¹
spowodowane g³ównie wzrostem inflacji.

Opracowa³a: Anna Worosz
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Info Kurier Samorzadu Studentów
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

Co nale¿y wiedzieæ o ubezpieczeniach?
Powszechnie wiadomo, ¿e wypadki chodz¹ po ludziach,
dlatego proponujemy Wam szeroki pakiet ubezpieczeñ
w PZU S.A. Na ka¿dym wydziale bêdziecie mogli znaleŸæ
osobê, która udzieli Wam szczegó³owych informacji na ten
temat i pomo¿e wybraæ odpowiedni zakres œwiadczeñ.
u Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska - Dom
Studencki Akapit pokój nr 9,
u Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa - Dom Studencki
Nestor pokój nr 7,
u Wydzia³ Elektryczny - Dom Studencki Promieñ pokój nr
221,
u Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu - Dom Studencki Akapit pokój nr 9,
u Wydzia³ Chemiczny - we wszystkich tych miejscach.

Pomoc materialna
Nasza uczelnia uruchomi³a szeroki zakres pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, stypendium naukowego, zapomóg, stypendium dla osób niepe³nosprawnych
i kredytów studenckich. S³u¿y równie¿ pomoc¹ z zakresu zapewnienia miejsca w domu studenckim oraz dop³aty do wy¿ywienia w naszych sto³ówkach.

Kredyt studencki

sza kredytu wynosi 400 z³otych. Kredyty s¹ udzielane przez
nastêpuj¹ce banki: PeKaO S.A., BG¯ S.A., BPH S.A., Kredyt Bank PBI S.A., Bank Ochrony Œrodowiska S.A., Wielkopolski Bank Kredytowy S.A., Bank Zachodni S.A.,
Górnoœl¹ski Bank Gospodarczy S.A.

Stypendium socjalne
Jest przyznawane w ka¿dym semestrze. W semestrze zimowym jest konieczne z³o¿enie deklaracji podatkowej
(PIT40) lub/i zaœwiadczenia w³aœciwego Urzêdu Gminy
o dochodach z gospodarstwa rolnego. Termin sk³adania podañ na semestr zimowy up³ywa 15 wrzeœnia ka¿dego roku.
W semestrze letnim nale¿y przedstawiæ zaœwiadczenie o dochodach rodziny za paŸdziernik, listopad i grudzieñ. Termin
sk³adania wniosku na semestr letni up³ywa 15 lutego ka¿dego roku.
Druki równie¿ stanowi¹ podstawê do przyznania: stypendium dla osób niepe³nosprawnych, dop³aty do zakwaterowania i wy¿ywienia. Podania s¹ rozpatrywane indywidualnie.

Zapomogi
Zapomogi s¹ przydzielane jednorazowo w przypadku
zdarzeñ losowych (œmieræ kogoœ z rodziny, przewlek³a choroba itp.). Wysokoœæ zapomogi jest zale¿na od wagi wypadku i od puli œrodków, jakie s¹ do rozporz¹dzenia.

Kredyt jest przyznawany na ca³y okres studiów. Sp³ata
kredytu zaczyna siê rok po ukoñczeniu nauki. Obecnie tran-

Rafa³ Rojowski

Zarz¹dzeniem JM Rektora PRz nr 8/2000 z dnia 6 marca 2000 r.
zosta³a ustalona organizacja roku akademickiego 2000/2001
dla studentów studiów dziennych i zaocznych Politechniki Rzeszowskiej.
Kalendarz ten przedstawia siê nastêpuj¹co:
a) semestr zimowy
zajêcia dydaktyczne
ferie zimowe
zajêcia dydaktyczne
zimowa sesja egzaminacyjna zasadnicza*
przerwa miêdzysemestralna
sesja poprawkowa**

od 01.10.2000
od
od
od
od
od
od

01.10.2000
23.12.2000
03.01.2001
25.01.2001
09.02.2001
12.02.2001

do 18.02. 2001
do
do
do
do
do
do

22.12.2000
02.01.2001
24.01.2001
08.02.2001
11.02.2001
18.02.2001

Uwagi:
* Terminy zaliczeñ i egzaminów s¹ ustalane wg planu wydzia³owego. Wpisów
w dokumentacji studenckiej dokonuje siê
w dniu faktycznego zaliczenia lub zdawania egzaminu.
** Sesja poprawkowa mo¿e zostaæ
przed³u¿ona do 28 lutego 2001 r. na podstawie decyzji dziekana, uzgodnionej
z wydzia³owym samorz¹dem studenckim.
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b) semestr letni
zajêcia dydaktyczne
ferie wiosenne
zajêcia dydaktyczne
letnia sesja egzaminacyjna zasadnicza*
jesienna sesja poprawkowa

od 19.02.2001
od 19.02.2001
od 12.04.2001
od 19.04.2001
od 15.06.2001
od 03.09.2001

Na podstawie rozporz¹dzenia ministrów pracy i polityki
socjalnej oraz edukacji narodowej z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie zwolnieñ od pracy lub nauki osób nale¿¹cych do
koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych w celu obchodzenia œwi¹t religijnych nie bêd¹cych dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. Nr 26, poz. 235) student mo¿e na
w³asn¹ proœbê, zg³oszon¹ na pocz¹tku roku akademickiego
lub w toku nauki, nie póŸniej jednak ni¿ 7 dni przed dniem
zwolnienia, uzyskaæ zgodê dziekana na zwolnienie od zajêæ
okreœlonych harmonogramem roku akademickiego. Dziekan

do 16.09.2001
do 11.04.2001
do 18.04.2001
do 14.06.2001**
do 28.06.2001
do 16.09.2001

Uwagi:
* Terminy zaliczeñ i egzaminów s¹
ustalane wg planu wydzia³owego. Wpisów w dokumentacji studenckiej dokonuje siê w dniu faktycznego zaliczenia
lub zdawania egzaminu.
** 11.06.2001 r. (poniedzia³ek) - zajêcia bêd¹ siê odbywaæ wg rozk³adu przewidzianego na czwartek.

udzielaj¹c zwolnienia, okreœla sposób wyrównania zaleg³oœci dydaktycznych spowodowanych zwolnieniem.
Ustala siê nastêpuj¹ce dni wolne od zajêæ dydaktycznych bez obowi¹zku ich odrabiania: 02.11.2000 r. (czwartek) 02.05.2001 r. (œroda).
Inne dni wolne od zajêæ dydaktycznych mog¹ byæ ustanowione m.in. na wniosek Samorz¹du Studenckiego, z zachowaniem warunku realizacji programu nauczania planowanego na rok akademicki 2000/2001.
Rafa³ Rojowski
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Zjazd Absolwentów
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej i Politechniki Rzeszowskiej
9 wrzeœnia 2000 r.

… po latach znów o¿y³y
wspomnienia … - prof.
Zbyszko Stojek przytacza³
anegdoty z ¿ycia studentów WBiIŒ.

U góry:
“rodzinne” zdjêcie absolwentów i pracowników Wydzia³u Elektrycznego.

Najliczniejsz¹ grupê na
ZjeŸdzie stanowili absolwenci WBMiL.

JM Rektor prof. Tadeusz Markowski w otoczeniu przyjació³ z lat
studenckich.

Szampañska zabawa trwa³a do bia³ego rana.
Fot. M. Misiakiewicz

Sport

Ruszajmy siê
Autorzy tekstów:
Marcin Gêbarowski
Student V ZD

Akademicki

dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz,
prof. PRz
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

mgr Urszula Kluska
Samodzielna Sekcja Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Marta Olejnik

Sukcesy i pora¿ki

G³ówny Specjalista ds. Organizacji
Sekretarz Rektora

Tenisiœci sto³owi Politechniki Rzeszowskiej bardzo dobrze zaprezentowali siê
podczas rozegranych w Koszalinie Akademickich Mistrzostw Polski. W bardzo mocnej
obsadzie najlepszych klubów akademickich (zespo³y ekstraklasy i I ligi) nasza para
deblowa - S³awomir Gielarowski i Micha³ Czarny - zdoby³a br¹zowy medal, pokonuj¹c po
drodze ubieg³orocznych mistrzów, parê Politechniki Œl¹skiej z Gliwic. Równie¿ w grach
pojedynczych nasi tenisiœci nie "sprzedali tanio skóry". S³awek Gielarowski pokona³,
miêdzy innymi, m³odzie¿owego mistrza Polski J. Tomickiego z AZS PŒl Gliwice,
a Tomek Ziobro by³ bardzo bliski pokonania póŸniejszego z³otego medalisty mistrzostw
D. Kie³ba (AZS Wroc³aw), ulegaj¹c mu dopiero w trzecim secie w wyniku przewagi.
Nieco gorzej wiedzie siê naszej dru¿ynie w rozgrywkach I-ligowych. W konfrontacji
z profesjonalistami nasi zawodnicy - amatorzy pozostaj¹ na razie bez zwyciêstwa. Mamy
jednak nadziejê, ¿e w piêknie odnowionej sali PRz przy ul. Poznañskiej doczekamy siê
zwyciêstwa naszej dru¿yny. Trener Tadeusz Czu³no jest dobrej myœli.

dr hab. in¿. Jerzy Potencki,
prof. PRz
Prorektor ds. Nauczania

dr in¿. Adam Reichhart
Katedra Konstrukcji Budowlanych

Rafa³ Rojowski
Student V BD

dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak,
prof. PRz
Prorektor ds. Ogólnych

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji
Rozwoju Kadry Naukowej

mgr Anna Worosz
Biuro Rektora

¯eglarze AZS w czo³ówce
XX ¯eglarskie Akademickie Mistrzostwa Polski w klasie Omega, rozegrane
w Wilkasach k. Gi¿ycka (20-24.09.2000 r.), potwierdzi³y jeszcze raz, ¿e nale¿ymy do
krajowej czo³ówki. Dwie nasze za³ogi walczy³y z potentatami ¿eglarstwa jak równy
z równym, zajmuj¹c ostatecznie IV miejsce. Do br¹zowego medalu zabrak³o niewiele,
dos³ownie przys³owiowego halsu. Trener ¿eglarzy Franciszek Gorczyca by³ niepocieszony.

Startuje “Halówka”
Ju¿ 6 listopada br. rozpoczynaj¹ siê rozgrywki Halowej Ligi Pi³ki No¿nej. Podobnie
jak w ubieg³ym roku, rywalizacjê w piêciu klasach rozgrywkowych podejmie ok. 100
zespo³ów. Zakoñczenie rozgrywek nast¹pi na pocz¹tku marca 2001 r. Najlepsze
32 zespo³y ze wszystkich klas, rywalizowaæ bêd¹ o puchar ufundowany z okazji 50-lecia
Politechniki Rzeszowskiej.
Stanis³aw Ko³odziej
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